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คํานํา 
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ก่อต้ังขึ้นด้วยเงินทุนเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเศษ   
เมื่อปี 2521 จนปัจจุบันมีเงินทุนมากกว่าเจ็ดพันล้านบาท สินทรัพย์รวมมากกว่าสองหมื่นล้านบาท โดย
ภาพรวมขององค์กรมีการเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านสวัสดิการ
สมาชิก และด้านการลงทุน ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากต้นกล้าสู่ต้นไม้ใหญ่นั้น ย่อมต้องเตรียมการเผชิญต่อแดด
กล้า แรงลม ที่ต้องเข้ามาปะทะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คณะกรรมการดําเนินการจึงได้มีแนวคิดที่จะต้อง
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยได้ตระหนักเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง จะสามารถ
ช่วยป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และมี
ผลกระทบต่อความสําเร็จขององค์กรโดยรวม 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับคณะทํางานในฝ่ายจัดการ ร่วมกันจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหาร
ความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อนําไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ให้บังเกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
 
 
  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ไม้ จํากัด 

 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ให้ความสําคัญกับการ
บริหารงานของสหกรณ์ โดยดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่สหกรณ์จัดทําขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการนํา
นโยบายของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการบริหารงานสหกรณ์ในทุก ๆ ฝ่ายล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยง
แฝงตัวอยู่ ดังนั้นสหกรณ์จึงตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจนสหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
คณะกรรมการดําเนินการจึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดทําการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพคล่อง ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
ความหมายของความเสี่ยง 
 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการของสหกรณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลให้ไม่บรรลุ
เป้าหมายของสหกรณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ความเสียหายของระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
 
การจดัการความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
  

 การจัดการความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การ
จัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความ
เสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการดําเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ลดความเสียหายจากความเสี่ยง
มากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่สหกรณ์ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
 
ประเภทของความเสี่ยง 
 
 ความเสี่ยง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) คือ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อตลาดทั้ง
ระบบ มักเรียกอีกช่ือว่า Market Risk หรือ Undiversificable Risk เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถทําให้
ลดลงได้จากการกระจายการลงทุน 

2. ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวกับ
ธุรกิจ หรือ หลักทรัพย์นั้น ๆ สหกรณ์สามารถลดความเสี่ยงประเภทนี้ลงได้ด้วยการจัดพอร์ตการลงทุน
ให้มีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม 
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 ความเสี่ยงของสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
 2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) 
 3. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) (Operational Risk) 
 4. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
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ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 
 

ส่วนที่ 1. คํานยิามและที่มาของความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 
1.1 คํานิยามของความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงในปัจจุบันหรือในอนาคตที่สหกรณ์อาจไม่
สามารถจัดหาเงินสด หรือ ไม่สามารถเปลีย่นแปลงสินทรพัย์เป็นเงินสด หรือ ไมส่ามารถจัดหาเงินทุน
ได้เพียงพอหรือ สามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง เพื่อชําระภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด ซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสมาชิก จนสมาชิกผู้ฝากเงินมาถอนเงินเป็นจํานวนมาก หรือ สถาบัน
การเงินอาจเรียกหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมคนืก่อนกําหนด ซึ่งจะทําให้เกิดการขาดสภาพคล่องมากขึ้น  
 สหกรณ์อาจมมีุมมองความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 2 มุมมอง คือ  
 1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากไป 
 2. ความเสี่ยงด้านการขาดสภาพคล่อง 

 
1.2 แหล่งที่มาของความเสีย่งด้านสภาพคล่อง 
 
 1.2.1 ปัจจัยภายนอก 
  
  1.2.1.1 การแข่งขัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันจนทําให้เกิดความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องกับสหกรณ์ กล่าวคือ สมาชิกถอนเงินรับฝากออกไปฝากที่ธนาคารพาณิชย์อันเนื่องมาจากมี
ความต้องการที่จะได้รับดอกเบ้ียที่สูง หรือการออกโปรโมชั่นที่น่าสนใจของธนาคาร อาจรวมไปถึงการ
ถอนเงินรับฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ทางรัฐบาลออกขาย เช่น พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีสภาพคล่องสูง
สามารถซื้อขายได้ในตลาดการเงิน อีกทั้งยังมีความมั่นคงสูง อีกด้วย 
  1.2.1.2 สถานการณ์ภายในประเทศ ซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจทํา
ให้เกิดความเสี่ยงกับสหกรณ์ เช่น สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย
ด้านการเมือง สมาชิกอาจมีความต้องการที่จะเก็บเงินไว้กับตัวเอง เพราะไม่ไว้วางใจว่าเมื่อเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงจะสามารถถอนเงินฝากที่สหกรณ์ได้หรือไม่ จนอาจทําให้มีการถอนเงินเป็น
จํานวนมาก 
  1.2.1.3 ความผันผวนของตลาดและทิศทางดอกเบี้ย เมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางที่ชะลอตัว หรือมีความผันผวนมาก หรือแม้แต่ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะมี
ผลกระทบโดยตรงกับสหกรณ์ เช่น รัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยนโยบาย จะส่งผลกระทบต่อเงิน
กู้ยืมที่สหกรณ์กู้ยืมไว้ ซึ่งทําให้ต้นทุนของสหกรณ์สูงขึ้นตามไปด้วย หรือ อาจเกิดข่าวที่ไม่ดีกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งที่สหกรณ์ได้ถือตราสารหนี้ไว้ จนทําให้สหกรณ์จําเป็นต้องจําหน่าย
ตราสารหนี้ออกในราคาที่ตํ่า หรืออาจจําหน่ายในราคาที่ขาดทุน 
  1.2.1.4 เหตุการณ์วิกฤตที่เกิดจากสหกรณ์อื่น ความเสี่ยงจากเหตุการณ์วิกฤตนี้
อาจมีผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์ เช่น จากเหตุการณ์แชร์ล็อตเตอร์รี่ หรือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
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คลองจั่น ส่งผลทําให้สถาบันการเงิน ธนาคาร ปรับลดความน่าเชื่อถือของขบวนการณ์ลงเป็นอย่างมาก 
ซึ่งสหกรณ์ก็ได้รับผลกระทบจากธนาคารในการชะลอการทําธุรกรรมบางประเภทของสหกรณ์ไว้ก่อน 
ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์เป็นอย่างมาก หาก
สถาบันการเงินอาจปรับลดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ หรืออาจเรียกคืนเงินกู้ยืมก่อนกําหนด 
  1.2.1.5 การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของรัฐบาล ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่
อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ เช่น การนําระบบการคุ้มครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงิน 
มาใช้แทนการคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน ซึ่งมีการทยอยปรับลงการคุ้มครองเงินฝากตามช่วงเวลาจน
เหลือคุ้มครองเงินฝากเพียง 1 ล้านบาท เมื่อถึงเวลาดังกล่าว อาจมีการไหลเข้าของเงินมายังสหกรณ์
มาก โดยสมาชิกอาจนําเงินเข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การระดมหุ้น การฝากเงิน เป็นต้น ซึ่งจะทําให้
กระแสเงินสดอาจมากเกินไปจนทําให้สหกรณ์มีสภาพคล่องมากเกินไป 
 
 1.2.2 ปัจจัยภายใน 
 
  1.2.2.1 แผนกลยุทธ์และนโยบายสหกรณ์ สหกรณ์ดําเนินงานสหกรณ์ตามแผน 
กลยุทธ์ที่ได้จัดทําไว้ โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และโครงการที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่า ในแผน     
กลยุทธ์นั้นส่วนใหญ่จะมีแต่โครงการที่จัดหาเงินเข้าสหกรณ์ เช่น การระดมเงินฝาก เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไป
ตามหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์ทางสหกรณ์ ที่จะรณรงค์ให้สมาชิกมีการออมเงิน แต่เนื่องจากการ
ออมเงินมีด้วยกัน 2 ทาง ได้แก่ การออมในรูปของทุนเรือนหุ้น และการออมโดยการฝากเงิน ซึ่ง
สหกรณ์ไม่มีการจํากัดการระดมหุ้น ทําให้สหกรณ์ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงกว่าการออมเงินในรูป
ของเงินรับฝาก ส่งผลทําให้สหกรณ์มีต้นทุนการเงินที่สูง หากนําเงินจากการระดมหุ้นไปลงทุนภายนอก
ก็อาจทําได้ไม่คล่องตัวนักอันเนื่องมาจากต้นทุนเงินของสหกรณ์ที่สูง ทําให้ต้องหาแหล่งการลงทุนที่ได้
ผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนการเงินของสหกรณ์ อาจทําให้สภาพคล่องของสหกรณ์มีสูงเกินความ
ต้องการ 
  1.2.2.2 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือแม้แต่หลักเกณฑ์ต้องมีความยืดหยุ่นได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถ
ปรับแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์นั้น ๆ เช่น การเก็บรักษาเงินไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ เพื่อบริการสมาชิก
ที่มาใช้บริการถอนเงิน เมื่อสมาชิกมีความต้องการในการถอนเงินรับฝาก สหกรณ์จะต้องมีเงินเพียง
พอที่จะบริการสมาชิก เมื่อธนาคารยังไม่มาส่งเงินสดประจําวัน ดังนั้นสหกรณ์จึงมีการปรับเปลี่ยน
จํานวนเงินที่จะเก็บไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ในจํานวนที่เหมาะสม และมีการเก็บรวมรวมสถิติ การเหลือ
ของเงินสดประจําวัน โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
  1.2.2.3 ความตื่นตัวของสมาชิก เมื่อสมาชิกได้รับข่าวสารจากภายนอก สมาชิกมัก
มีความต่ืนตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ย เหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในประเทศ โดยเฉพาะข่าวสาร
ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกอาจมีการถอนเงินรับฝากจํานวนมากโดยไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้า ดังนั้น
สหกรณ์จึงต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกทราบอย่างทันท่วงที 
  1.2.2.4 กรอบของแหล่งที่มา และแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน  สหกรณ์จะต้องมีการ
กําหนดกรอบการได้มา และการใช้ไป ของเงินทุนไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เช่น กําหนดสัดส่วน
การลงทุนทั้งภายใน และภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินกู้แก่สมาชิก การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น และ
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การลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงการจัดหาแหล่งที่ได้มาของเงินทุนที่มีต้นทุนที่ตํ่าที่สุด หากสหกรณ์ไม่มี
กรอบที่ชัดเจนอาจทําให้สหกรณ์ไม่สามารถวางแผนด้านสภาพคล่องที่ดีได้ 
  1.2.2.5 คุณภาพของลูกหนี้ สหกรณ์เมื่อปล่อยสินเชื่อให้แก่สมาชิกแล้ว ปรากฏว่า
ภายหลังสมาชิกอาจไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงิน
สดเข้าของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์อาจมีกระแสเงินเข้าน้อยลงจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้  
  1.2.2.6 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหารการเงิน บุคลากร 
อาจกล่าวรวมถึงทั้ง คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนทําให้เกิดความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นสหกรณ์จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องการ
บริหารการเงิน หรือ การจัดการทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยง 
 
1.3 ตัวบ่งชีค้วามเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 
 สหกรณ์จะต้องมีการติดตามตัวบ่งชี้ที่อาจเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อจะสามารถแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพคล่องได้อย่างทันเวลา  
 
 1.3.1 ตัวบ่งชีภ้ายนอก 
  - สถานการณ์ดอกเบี้ยของตลาด 
  - การลดความน่าเชื่อถือของขบวนการสหกรณ์ 
  - การลดวงเงินกู้ยืมที่ใหแ้ก่สหกรณ์ 
  - เงินเฟ้อ หรือ เงินฝืด ภายในประเทศ 
  - การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 1.3.2 ตัวบ่งชี้ภายใน 
  - สมาชิกมีการถอนเงินในจํานวนเงินที่สูงหรือไม่ และความถี่ในการถอนเงินมีมาก
น้อยเพียงใด 
  - การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก เงินกู้ เป็นไปตามแผนกลยทุธ์หรือไม่ ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดรับ – จ่าย ตลอดจนผลการดําเนินงานของสหกรณ์ 
  - การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นหนี้สิน หรือ ทุน
ของสหกรณ์ มกีารฝากเงิน หรือ ระดมหุ้น ผิดปกติหรือไม่ 
  - กระแสเงินสดรับ – จ่าย ผดิปกติหรือไม่  
  - การผิดนัดชําระหนี้ของสมาชิก มีเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงเพียงใด 
  - การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด
หรือไม่ 
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1.4 ปัจจัยที่ช่วยลดความเสีย่งด้านสภาพคล่อง 
 

 1.4.1 การวางแผนด้านสภาพคล่องให้เพียงพอ สหกรณ์ควรมีการวางแผนด้านสภาพ
คล่องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการกําหนดกรอบของแหล่งที่ได้มา และแหล่งที่
ใช้ไปของเงินทุนให้เหมาะสม เช่น การกําหนดสัดส่วนการลงทุนภายนอกไม่เกิน 30% ของสินทรัพย์  
การกําหนดสินทรัพย์สภาพคล่องหรือสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีไว้ 5% ของเงินรับฝาก การ
กําหนดสัดส่วนจํานวนเงินกู้ยืม ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมด เป็นต้น 
  1.4.2 ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์  ความมั่นคงของสหกรณ์เป็นสิ่งสําคัญที่จะทํา
ให้สมาชิกของสหกรณ์มั่นใจว่า การใช้บริการของสหกรณ์มีความปลอดภัยสูง และสามารถให้บริการ
สมาชิกได้อย่างรวดเร็ว หากสหกรณ์มีผลการดําเนินงานที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ สมาชิกก็
จะไม่ถอนเงินออกจากสหกรณ์ ก็อาจลดความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพคล่องได้ 
  1.4.3 การจัดหาแหล่งเงินทุน และการกระจายความเสี่ยง แหล่งเงินทุนเป็นเรื่องสําคัญที่
สหกรณ์ไม่ควรมองข้าม โดยสหกรณ์จะต้องจัดแหล่งเงินทุนที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ ตลอดจนให้
ประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ และสหกรณ์ควรมีการกระจายความเสี่ยงของเงินทุน ไม่กระจุกตัวอยู่ใน
แหล่งเงินทุนเดียว หรือไม่แต่พอร์ตการลงทุนก็ควรลงทุนกระจายในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อ
กระจายความเสี่ยง และลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องคอ่นข้างสูง 
  1.4.4 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ สหกรณ์ควรมีช่องทางการให้ข่าวสารแก่
สมาชิกในหลายช่องทาง เพื่อให้สมาชิกสามารถรับรู้ข่าวสารและสถานการณ์ของสหกรณ์ได้ และ
สหกรณ์จะต้องมีการนําเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้แก่สมาชิกทราบอย่างตรงไปตรงมา  
 1.4.5 การจัดทําแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น การถอนเงิน
รับฝากของสมาชิกจํานวนมาก หรือการลดวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งสหกรณ์จะต้องมีการ
สํารองสินทรัพย์สภาพคล่องไว้เพื่อให้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทัน 
 
 
ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง 
  
2.1 บทบาท หน้าที่ ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง 
 
 2.1.1 บทบาทของคณะกรรมการสหกรณแ์ละผูบ้ริหารระดับสูง 

 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้เห็นถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง
ของสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ และได้มีการจัดอบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ให้แก่
คณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ฝึกทักษะ ตลอดจนรู้จักปัจจัยต่าง ๆ 
ที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงแก่สหกรณ์ ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
  2.1.1.1 กําหนดยุทธศาสตร์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
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  2.1.1.2 เสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อให้ความเห็นชอบ 
  2.1.1.3 ติดตามการบริหารความเสี่ยงและนําเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ต่อคณะกรรมการดําเนินการทุกไตรมาส 
  2.1.1.4 สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เกีย่วข้องมาให้ข้อมูลและเข้าร่วมประชุมได้ 
  2.1.1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในสว่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

 
 2.1.2 บทบาทของคณะกรรมการย่อย 
 
  เนื่องจากความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มี
ผลกระทบทําให้สหกรณ์ไม่สามารถจัดหาเงินทุนที่เพียงพอ เพื่อมาชําระหนี้หรือภาระผูกพันของ
สหกรณ์ ดังนั้น ฝ่ายจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ ได้แก่ ฝ่าย
การเงิน ฝ่ายเงินรับฝาก และฝ่ายบัญชีและการลงทุน โดยมีรองผู้จัดการส่วนการเงินเป็นผู้กํากับดูแล 
ซึ่งมีหน้าที่ ดังนี้ 
  2.1.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของเงินทุน ได้แก่  
  - เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ  
  - การฝาก ถอนเงินของสมาชิก  
  - การจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก และสหกรณ์อ่ืน 
  - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินรับฝาก ทั้งของสหกรณ์ และของตลาด  
  - ระยะเวลาการรับผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
  - ระยะเวลาครบกําหนดของเงินลงทุน 
  - การระดมหุ้นเพิ่มของสมาชิก 
  - การผิดนัดชําระหนี้ของสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน 
  - วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
  2.1.2.2 ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อนํามา
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  
  2.1.2.3 ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผล ปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ีผลกระทบต่อความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง              
  2.1.2.4 จัดหาแหล่งเงินทุนทีม่ีต้นทุนตํ่าที่สดุ และมีความมั่นคง  
  2.1.2.5 รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
  ในส่วนของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนั้น คณะกรรมการ และคณะทํางาน จึงต้อง
มีความเข้าใจ และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ไม่ว่าจะเป็นการ
ขาดสภาพคล่อง หรือการเกินสภาพคล่อง เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าสหกรณ์มีความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องมากน้อยเพียงไร และจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับความเสี่ยงด้านนี้อย่างไร 
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 2.1.3 โครงสรา้งการบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
2.2  การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง 
 
 เมื่อสหกรณ์มีการกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทํางานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จึงควรมีความเข้าใจใน 
“ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง” ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจข้อมูลแหล่งที่มาของเงินทุน แหล่งที่ใช้ไปของ
เงินทุน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติสหกรณ์ ประกาศจากหน่วยงานราชการ เช่น 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เป็นต้น ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ ตลอดจนเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพ

คณะอนุกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการ
ลงทุน 

คณะทํางาน 
บริหารความเสี่ยง 

(ฝ่ายจัดการ) 

แต่งต้ัง แต่งต้ัง 

รายงาน 

รายงาน รายงาน 

1.เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของเงินทุน 

2.ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อนํามาวิเคราะห์และประเมิน 
   สถานการณ ์ 
3. ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผล ปัจจัยต่าง ๆ ที่มผีลกระทบต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
4. รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการ 
ดําเนินการ 
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คล่องของสหกรณ์ ปริมาณเงินของสหกรณ์ สัดส่วนการลงทุน ต้นทุนเงิน การกําหนดอัตราดอกเบี้ย 
และกระแสเงินสด อีกด้วย 
 ดังนั้น จึงจําเป็นที่จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 
และกระบวนการควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีขั้นตอนทั้งสิ้น 
4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    
 2.2.1 การระบุความเสี่ยง  

 
  สหกรณ์จะต้องสามารถระบุแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของสภาพคล่องที่ได้จาก
การบริหารด้านสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ ซึ่งการบริหารสภาพคล่องเป็นเรื่องของการ
ประมาณความต้องการที่จะใช้เงินทุน และมีการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดําเนินงานของสหกรณ์     
ผู้ควบคุมดูแลแหล่งเงินทุนของสหกรณ์จึงต้องจัดเงินทุนที่มีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด  

 
แหล่งที่ได้มา และ แหล่งทีใ่ช้ไป ของสภาพคล่อง 

สินทรัพย ์
แหล่งที่ได้มา 
1. รับชําระเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย 
2. จําหน่ายเงินลงทุน 
แหล่งที่ใช้ไป 
1. ให้เงินกู้แก่สมาชิก และ สหกรณ์อ่ืน 
2. ลงทุนในหลกัทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ  
3. จัดซื้อสินทรพัย์ถาวร หรือ สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 

หนี้สนิ 
แหล่งที่ได้มา 
1. เงินกู้ยืม 
2. เงินรับฝาก 
แหล่งที่ใช้ไป 
1. จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย 
2. จ่ายคืนเงินรับฝาก 

ทุนของสหกรณ ์
แหล่งที่มา 
1. รับชําระทุนเรือนหุ้นและระดมหุ้น 
2. การจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารอง และทุน 
   สะสมตามขอ้บังคับ 
3. โอนเงินต่าง ๆ เข้าทุนสํารอง 
แหล่งที่ใช้ไป 
1. จ่ายคืนทุนเรือนหุ้น หรือโอนทุนเรือนหุ้น 
   ชําระหนี้ เมือ่สมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก 
2. จ่ายทุนต่าง ๆ ให้สมาชิก 

 
 ในการบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ควรคาํนึงถึงแหล่งที่มาของเงินทุนทั้งด้านสินทรัพย์ 
ด้านหนี้สิน และด้านทุนของสหกรณ์ ดังนี้ 
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  2.2.1.1 ความเสี่ยงดา้นสนิทรัพย์  
 
   สินทรัพย์ของสหกรณ์อาจเป็นได้ทั้งแหล่งที่ได้มา และ แหล่งที่ใช้ไปของ
สหกรณ์ ซึ่งสินทรัพย์ของสหกรณ์ประกอบด้วยกันหลายส่วน ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
สหกรณ์ ดังนี้ 
 
   1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
  สหกรณ์ควรมีการกําหนดจํานวนเงินหรืออัตราส่วนที่จะใช้เป็นสินทรัพย์
สภาพคล่องที่เหมาะสมกับสหกรณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถอนเงินรับฝาก การให้เงินกู้ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีการ
กําหนดสัดส่วนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ไว้ดังนี้   
    (1) เงินสดที่เก็บไว้เพื่อบริการสมาชิก จะสามารถเก็บไว้ได้ไม่เกินวันละ  
5 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้บริการสมาชิกที่มาใช้บริการการถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ของสหกรณ์ในวัน
ถัดไป 
    (2) เงินฝากธนาคาร ปัจจุบันสหกรณ์ใช้บริการธนาคารพาณิชย์หลาย
ธนาคาร แต่ธนาคารที่ใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการถอนเงินรับฝากของสมาชิกที่มีความประสงค์จะรับเป็นเช็คเงินสด หรือ
จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่บริษัทห้างร้านต่าง ๆ สหกรณ์จึงมีการกําหนดจํานวนเงินขั้นตํ่าที่จะดํารงไว้
เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องไว้ในบัญชีเงินฝาก คือ ธนาคารกรุงไทย จํานวน 55 ล้านบาท (เงินฝาก 25 
ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชี 30 ล้านบาท) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํานวน 35 ล้านบาท (เงินฝาก 25 ล้าน
บาท เงินเบิกเกินบัญชี 10 ล้านบาท) 
 
  2) เงินลงทนุ  
   (1) การจัดหาเงินลงทุน สหกรณ์จะต้องจัดหาเงินลงทุนที่ไม่ขัดต่อ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และภายใต้ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
และจะต้องคํานึงถึง 
   - อัตราผลตอบแทนจะได้รับ ซึ่งจะต้องไม่ตํ่ากว่า “ต้นทุนการเงินของ
สหกรณ์” ในขณะนั้น  
   - ความมั่นคงขององค์กรหรือสถาบัน ที่สหกรณ์จะนําเงินไปลงทุน
ว่ามีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด 
   - สภาพคล่องของเงินลงทุนนั้น ๆ ว่าสหกรณ์จะสามารถนําเงิน
ลงทุนเหล่านั้นไปหาผลตอบแทนได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
    - ระยะเวลาของเงินลงทุน ในส่วนของระยะเวลาของเงินลงทุน
เป็นสิ่งสําคัญที่จะบอกถึงกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนนั้น ๆ ที่จะสหกรณ์จะได้รับตามงวดการจ่าย
ดอกเบี้ย เพื่อสหกรณ์จะได้นํามาประมาณการรายรับที่จะเกิดขึ้น และยังจะต้องคํานึงถึงวันครบกําหนด
ของเงินลงทุนนั่นหมายความว่าสหกรณ์จะต้องมีการจัดทําข้อมูลวันครบกําหนดของเงินลงทุนจะแสดง
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ให้เห็นว่า สหกรณ์ควรลงทุนในช่วงเวลาใด เพื่อทดแทนเงินลงทุนที่จะครบกําหนด ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่ควร
จัดหาเงินลงทุนที่มีระยะเวลายาวเกินไป อาจมีผลต่อสภาพคล่องของเงินลงทุนนั้น ๆ  
   - กลุ่มอุตสาหกรรมในพอร์ตการลงทุนของสหกรณ์ หากสหกรณ์
จะเลือกแหล่งเงินลงทุน สหกรณ์ควรกระจายความเสี่ยงของเงินลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่
ควรมีการกระจุกตัวของเงินลงทุนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป และจะต้องดูสภาวะเศรษฐกิจภายใน
และภายนอกประเทศเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาการลงทุน 
  (2) กําหนดเกณฑ์การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ และการลงทุน
อ่ืน ๆ โดยการจัดทําผลรวมการประเมินด้านต่าง ๆ ด้วยการให้คะแนน (Credit Scoring) เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงจากการลงทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ 
   (3) การจําหน่ายเงินลงทุน เมื่อสภาวะดอกเบี้ยในตลาดเอื้ออํานวยให้
สหกรณ์สามารถจําหน่ายเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด นั่นก็คือ เมื่อจําหน่ายเงินลงทุนจะ
สามารถมีส่วนต่าง ได้แก่ กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน สหกรณ์ก็ควรจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
แต่จะต้องคํานึงถึงสิ่งที่จะสหกรณ์จะนํามาทดแทนเมื่อสหกรณ์จําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 
  3) ลูกหนีเ้งินให้กู้ 
   ปัจจุบันสหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก (สมาชิกและสมาชิกสมทบ) และ ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน สหกรณ์จึงต้อง
พิจารณาให้หลักเกณฑ์และปัจจัยต่าง ๆ ในการให้เงินกู้แก่ผู้กู้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของสหกรณ์ 
   (1) การปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตลอดจนหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่สหกรณ์กําหนด ไม่ว่าจะเป็น เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
   (2) คุณภาพของลูกหนี้ เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องคํานึงถึงความสามารถใน
การชําระหนี้ต่อสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ควรมีความเข้มงวดในการตรวจสอบว่าสมาชิกผู้กู้จะสามารถชําระ
หนี้ต่อสหกรณ์ได้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กําหนด ตลอดจนความน่าเชื่อถือของผู้กู้ 
อีกด้วย 
   (3) ระยะเวลาการผ่อนชําระ สหกรณ์ควรกําหนดระยะเวลาการผ่อน
ชําระของลูกหนี้ให้เหมาะสม เพื่อสหกรณ์จะได้นํามาพยากรณ์กระแสเงินสดรับ 
   (4) สัดส่วนการให้เงินกู้ หรือ วงเงินกู้ ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์ได้มี
การกําหนดวงเงินกู้ให้แก่สมาชิกไว้ในระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว จะเห็นว่า การให้เงินกู้แก่
สหกรณ์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สหกรณ์จะได้ผลตอบแทนจากการให้เงินกู้ แต่สหกรณ์ควรมีการ
กําหนดสัดส่วนการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนอย่างเหมาะสม เพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งจะมีผลต่อสภาพ
คล่องของสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์กําหนดสัดส่วนการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
สินทรัพย์รวมของสหกรณ์ 
 
  4) สินทรัพย์ถาวร และ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  สินทรัพย์ถาวร และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จัดเป็นกลุ่มของสินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ แต่จะสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องใช้สํานักงาน และ สิทธิ
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การใช้ประโยชน์ในอาคาร ซึ่งหากสหกรณ์จะลงทุนในกลุ่มนี้ ควรคํานึงถึงความจําเป็นในการใช้
ประโยชน์ เนื่องจากสินทรัพย์กลุ่มนี้มีระยะเวลาการใช้ประโยชน์นาน ซึ่งจะมีการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเป็นรายปี ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา นั่นเอง 
  2.2.1.2 ความเสี่ยงดา้นหนีส้ิน 
  จะเห็นได้ว่า หนี้สินของสหกรณ์จะเป็นแหล่งที่ได้มาของเงินทุนของสหกรณ์ 
ซึ่งแหล่งเงินทนุของสหกรณจ์ะประกอบด้วยส่วนหลัก 2 ส่วนได้แก่ เงินกู้ยืม และ เงินรับฝาก 
 
  1) เงินกู้ยืม 
  (1) วงกู้ยืมเงินของสหกรณ์จะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมจากที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ และได้รับการเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  (2) แหล่งที่มาของเงินกู้ยืม ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการกําหนด
เกณฑ์การอนุมัติวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ขนาดใหญ่ไว้ไม่เกินจํานวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้น + ทุน
สํารอง ดังนั้น สหกรณ์จะต้องจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีความมั่นคง และให้อัตราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อเป็นการ
ลดความเสี่ยงของสหกรณ์ และยังลดต้นทุนของสหกรณ์ 
  (3) วงเงินกู้ยืม เป็นสิ่งสําคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อสภาพคล่องของ
สหกรณ์ เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่สําคัญ  สหกรณ์ควรมีวงเงินกู้ยืมไว้กับสถาบันการเงิน 
ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ และสหกรณ์ควรกําหนดสัดส่วนการใช้วงเงินกู้ยืมให้
เหมาะสม (จํานวนเงินกู้รวมไม่เกินจํานวนเงินออม คือ ทุนเรือนหุ้น + เงินรับฝาก – เงินให้กู้แก่สมาชิก 
ที่คาดว่าจะสามารถระดมจากสมาชิกได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และจํานวนเงินกู้รวมไม่เกินร้อย
ละ 70 ของวงเงินกู้ยืมที่สหกรณ์ได้ทําสัญญาผูกพันไว้แล้ว โดยให้เหลือไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30) เพื่อ
รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สมาชิกถอนเงินเป็นจํานวนมาก การปรับลดวงเงินกู้ยืมของ
สหกรณ์ 
  (4) ประเภทของธุรกรรมเงินกู้ยืม สหกรณ์ควรสรรหา หรือ จัดทํา
ธุรกรรม เกี่ยวกับเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ตํ่า เพื่อช่วยลดต้นทุนของสหกรณ์ในเรื่องของ
ดอกเบี้ยจ่าย เช่น การกู้เงินโดยใช้ตราสารหนี้ค้ําประกัน หรือ ธุรกรรม Private RePo หรือ Buy and 
Sell back เป็นต้น 

 
  2) เงินรบัฝาก 
  เงินรับฝากถือได้ว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญของสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่สหกรณ์จะส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีการออมเงินส่วนที่เหลือ
จากการใช้จ่าย ดังนั้นการกําหนดผลตอบแทนให้แก่สมาชิกจึงเป็นส่วนสําคัญที่จะจูงใจให้สมาชิกฝาก
เงินไว้กับสหกรณ์  
  เงินรับฝากยังเป็นแหล่งเงินทุนที่สามารถให้สหกรณ์บริหารสภาพคล่อง
ได้ง่าย เนื่องจากมีต้นทุนตํ่า เมื่อเทียบกับทุนเรือนหุ้น และมีการเข้า ออก ของเงินอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
สหกรณ์จึงควรติดตามสถานการณ์ของเงินรับฝากอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อา
จะเกิดขึ้น ดังนี้ 
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  (1) อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก สหกรณ์จะต้องคํานึงถึง อัตราดอกเบี้ย
ตลาด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ควรมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ตามสภาวะตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ คือ อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
มากกว่าธนาคารพาณิชย์ แต่ในการปรับลดดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์จะต้องคํานึงถึงจํานวนเงิน
รับฝากที่อาจไหลเข้า และ ไหลออก จากสหกรณ์ หากสหกรณ์มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป 
อาจทําให้มีกระแสเงินไหลเข้ามายังสหกรณ์มากไปจนทําให้เกิดสภาพคล่องล้น หรือ ถ้าสหกรณ์กําหนด
อัตราดอกเบี้ยตํ่าเกินไป อาจทําให้สมาชิกถอนเงินรับฝากออกไปฝากในสถาบันการเงินที่ให้อัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่า ตลอดจนอาจเป็นภาระของสหกรณ์ในเรื่องของ ดอกเบี้ยจ่ายที่ส่งผลถึงผลกําไรของ
สหกรณ์ 
  (2) ปริมาณเงินรับฝาก สหกรณ์ควรเก็บรวบรวมข้อมูลการรับฝากเงิน 
เพื่อให้ทราบถึงปริมาณของเงินที่ไหลเข้า – ออกจากสหกรณ์ หรือแม้แต่การลดลงของเงินรับฝากและ
ยังสามารถเห็นความผิดปกติของกระแสเงิน อาจสังเกตได้จากปัจจัยภายนอกจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึง
ปริมาณเงินรับฝากของสหกรณ์ ทั้งนี้สหกรณ์จะได้นํามาปรับลดสภาพคล่องของสหกรณ์ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
  2.2.1.3 ความเสี่ยงดา้นทุนของสหกรณ ์
  ทุนของสหกรณ์ ประกอบด้วย ทุนที่มีต้นทุน และทุนที่ไม่มีต้นทุน ได้แก่ 
ทุนเรือนหุ้น ทุนสํารอง และทุนสะสมตามข้อบังคับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนเงินของสหกรณ์  
 
  1) ทุนเรือนหุน้  
  ทุนเรือนหุ้น เป็นเงินทุนที่มีส่วนสําคัญของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการออมเงิน
ภาคบังคับของสหกรณ์ โดยกําหนดตามฐานเงินเดือน หรือ อาจมีการระดมหุ้นเพิ่ม ดังนั้น ทุนเรือนหุ้น
จึงเป็นภาระผูกพันที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์เป็นระยะเวลานาน  กล่าวคือ สมาชิกไม่สามารถถอนทุนเรือน
หุ้นไปใช้ได้จนกว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิก อีกทั้งทุนเรือนหุ้นยังมีต้นทุนที่สูง ได้แก่ เงินปันผล ซึ่ง
หากมีการเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้นอย่างไม่จํากัด จะทําให้สหกรณ์มีต้นทุนที่สูงขึ้นจากการรับภาระการ
จ่ายเงินปันผลในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นตามทุนเรือนหุ้นด้วย 
  ดังนั้น สหกรณ์จึงควรมีแนวทางในการจํากัดการระดมหุ้นเพิ่ม เพื่อลด
ต้นทุนเงินของสหกรณ์ ถ้ามีการจํากัดการระดมหุ้นเพิ่มก็จะทําให้ปริมาณเงินที่จะเข้ามายังสหกรณ์ใน
รูปของทุนเรือนหุ้นลดลง จะส่งผลทําให้ต้นทุนของสหกรณ์ตํ่าลง ซึ่งจะทําให้สหกรณ์สามารถลงทุนใน
รูปแบบต่าง ๆ ง่ายขึ้นตามไปด้วย 

 
  2) ทุนสาํรอง 
  ทุนสํารอง กล่าวได้ว่า เป็นทุนที่ไม่มีต้นทุน แต่เป็นทุนที่สร้างความ
มั่นคงให้แก่สหกรณ์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ จึงควรมีการจัดสรรกําไร
สุทธิเป็นทุนสํารองในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมตามกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละปีบัญชี 
  จากการระบุความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ไม่ว่าจะเป็น สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ จะ
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เห็นได้ว่าทุกส่วนมีส่วนสําคัญทั้งสิ้น หากสหกรณ์ไม่มีการระบุความเสี่ยง หรือ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง ในทุกด้าน อาจทําให้สหกรณ์ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง และ สภาพคล่องมากเกินไป  
 
 2.2.2 การวัดความเสี่ยง  
 
  สหกรณ์ควรมีเครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยงที่ เหมาะสมกับสหกรณ์เพื่อที่จะให้
คณะกรรมการทราบถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาว่าขณะนั้นระดับของความเสี่ยงเป็นปกติ 
เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงมาก เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยง
ของสหกรณ์ ได้แก่  
 
  2.2.2.1 ประมาณการกระแสเงินสดรับ กระแสเงนิสดจ่าย และฐานะของสภาพ
คล่องสหกรณ ์
  สหกรณ์มีความจําเป็นต้องจัดทําประมาณการกระแสเงินสดรับ และกระแส
เงินสดจ่าย (Expected Inflow and Outflow) จากโครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ เพื่อให้สามารถ
ประเมินความต้องการของสภาพคล่องได้ว่าขณะนั้นสหกรณ์ต้องการใช้ไปของเงินทุน หรือต้องการ
จัดหาเงินทุนเพิ่ม ดังนี้ 
  1) แหล่งที่ได้มาของเงินทุน ได้แก่ 
   (1) รับชําระเงินให้กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยของลูกหนี้เงินให้กู้  
   (2) รับผลตอบแทนจากเงินฝากและเงินลงทุน  
   (3) เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนหรือสินทรัพย์อ่ืน 
   (4) เงินรับฝาก 
   (5) เงินกู้ยืม 
   (6) ทุนเรือนหุน้ 
  2)  แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน ได้แก่ 
   (1) จ่ายเงินกู้ให้ลูกหนี้เงินใหกู้้ 
   (2) จ่ายซื้อเงินลงทุนหรือฝากเงิน 
   (3) จ่ายชําระเงินกู้ยืม 
   (4) จ่ายเงินรับฝาก (ถอนเงินสด และ ATM) 
   (5) จ่ายคืนทุนเรือนหุ้นเมื่อสมาชิกลาออก 
   (6) จ่ายทุนประเภทต่าง ๆ  
 เมื่อเราทราบแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนแล้ว สหกรณ์จะต้องนํามาทํา 
“งบประมาณกระแสเงินสดรับ และ กระแสเงินสดจ่าย” เพื่อเปรียบเทียบระหว่างเงินสดที่สหกรณ์
ได้รับ กับ เงินสดที่สหกรณ์จะต้องจ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อดูความเพียงพอของเงินสดและเป็นไปตามที่
ประมาณการไว้หรือไม่ เช่น การประมาณการเงินรับฝากในแต่ละช่วงเวลา หากเงินรับฝากไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ สหกรณ์อาจหาวิธีการระดมเงินรับฝากในขณะนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
ประมาณการ การประมาณการเงินสดรับจากผลตอบแทนจากการลงทุนหรือเงินฝาก โดยนํามาดูพร้อม
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กับอายุของเงินลงทุน เพื่อให้ทราบว่าช่วงเวลาใดเงินลงทุนจะครบกําหนด นั่นหมายความว่า สหกรณ์
จะต้องจัดหาเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้กระแสเงินสดรับตามเป้าหมายนั่นเอง 
 นอกจากงบประมาณกระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย จะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
แหล่งที่ได้มา และแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนแล้ว จะบอกถึงปริมาณเงินสดคงเหลือในแต่ละช่วงเวลาด้วย 
ซึ่งทําให้สหกรณ์ทราบได้ว่า สหกรณ์มีเงินคงเหลือเพียงพอหรือไม่เพียงพอ หากมีเงินสดคงเหลือมาก 
สหกรณ์จะต้องนําเงินสดคงเหลือดังกล่าวไปหาผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ในทางกลับกันถ้ามีเงินสด
คงเหลือไม่เพียงพอ สหกรณ์ก็จะต้องจัดหาเงินทุนมาเพิ่มเติม 
 
  2.2.2.2 อัตราส่วนทางการเงนิ 
  อัตราส่วนทางการเงินหลายอัตราส่วนสามารถช่วยในการประเมินระดับ
ของสภาพคล่อง และยังสามารถใช้ในการกําหนดเพดานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมกับการเป็นเครื่องมือวัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้แก่ 
  1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity ratio : D/E) คือ อัตราส่วนนี้
จะแสดงโครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ว่าสินทรัพย์ของกิจการมาจากการกู้ยืม หรือมาจากทุนของ
กิจการ ถ้าอัตราส่วนนี้สูงมีโอกาสที่กิจการจะไม่สามารถชําระดอกเบี้ยได้สูงตามไปด้วย เนื่องจากหนี้สิน
ที่มากทําให้มีภาระผูกพันที่ต้องชําระดอกเบี้ยทุกงวดไม่ว่ากิจการนั้นจะกําไรหรือขาดทุน 
  2) อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) คือ อัตราส่วนระหว่าง สินทรัพย์
หมุนเวียน และ หนี้สินหมุนเวียน ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพคล่องของสหกรณ์ในการที่จะชําระหนี้ระยะสั้น 
หากอัตราส่วนนี้มีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่ากิจการมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนทํา
ให้อาจมีปัญหาในการชําระหนี้ระยะสั้นได้ หากอัตราส่วนนี้มากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวียนมากพอที่จะชําระหนี้ระยะสั้น แต่หากมีค่าสูงกว่า 1 มาก ๆ อาจหมายถึงประสิทธิภาพใน
การใช้สินทรัพย์ของสหกรณ์ไม่ดีพอ  
 
  2.2.2.3 รายงานการดาํรงสนิทรัพยส์ภาพคล่อง 
  การวัดความเสี่ยงจากรายงานการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง จะทําให้
สหกรณ์ทราบว่าสหกรณ์มีการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามเกณฑ์ที่นายทะเบียนกําหนด
หรือไม่ (ไม่ตํ่าว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 20) โดยรายงานการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องนี้เป็น
อัตราส่วนซึ่งเทียบกันระหว่าง สินทรัพย์สภาพคล่อง (เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์) 
หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เงินลงทุน เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ที่ปลอดภาระผูกพัน) กับ เงินรับ
ฝากจากสมาชิก 
  จากเครื่องมือการวัดความเสี่ยงของสหกรณ์ อาจสรุปได้ว่า สหกรณ์ควรมี
การกําหนดระดับของความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยงปกติ ระดับเริ่มมี
ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงมาก) แบ่งได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ 
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ประเภทของความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

ปกติ 
ปาน
กลาง 

มาก 

1. กรณีการขาดสภาพคล่อง    
 1.1 ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ (บาท)    
           1.1.1 เงินสดระหว่างวนั    
                        2,500,000  /   
                        1,500,000  /  
                        น้อยกว่า 1,500,000   / 
           1.1.2 เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย ์    
                       25,000,000 /   
                       10,000,000  /  
                       น้อยกว่า 10,000,000   / 
           1.1.3 เงินฝากธนาคารกรงุไทย    
                       40,000,000 /   
                       20,000,000  /  
                       น้อยกว่า 20,000,000   / 
           1.1.4 เงินสดในเครื่อง ATM    
                       1,000,000 /   
                       500,000   /  
                       ต่ํากว่า 500,000   / 
           1.1.5 เงินสดในบัญชีชาํระดุล ชอท.    
                       4,000,000 /   
                       2,000,000  /  
                       ต่ํากว่า 2,000,000   / 
 1.2 การใช้วงเงินกู้ยืม (เทียบกับมูลค่าตราสารหนี้ที่วางเป็นหลักประกันสินเชื่อได้)    

           1.2.1 วงเงินกู้ยืมที่นายทะเบียนสหกรณ์อนุมัต ิ    
   ไม่เกิน 50% /   
   50% - 75%  /  
   เกินกว่า 75%   / 

           1.2.2 วงเงินกู้ยืมที่ไดร้บัอนุมัติจากธนาคาร    
  ไม่เกิน 75% /   
  75% - 80%  /  
  เกินกว่า 80%   / 

 1.3 คุณภาพของตราสารหนี้     
   1.3.1 คุณภาพของตราสารหนี ้(Credit Rating)    

            ไม่เปล่ียนแปลงจากวันที่ซื้อเงินลงทุน /   
             เปล่ียนแปลงจากเดิมแต่ไม่ต่ําวา่ A-  /  
             ต่ํากว่า A-   / 
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ประเภทของความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

ปกติ 
ปาน
กลาง 

มาก 

   1.3.2 งบการเงนิรายไตรมาส (อัตรากําไรสุทธิลดลงเทียบกับไตรมาสก่อน)    
    กําไรสุทธิลดลง < 10% /   
  กําไรสุทธิลดลง 10%-50%  /  
  กําไรสุทธิลดลง >50%   / 
 1.4 การถอนเงนิรับฝากของสมาชิกในแต่ละวัน (บาท)    
           น้อยกวา่ 10,000,000 /   
           10,000,000 – 20,000,000  /  
           20,000,000 – 25,000,000   / 
 1.5 รายงานการดํารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง (% ที่นายทะเบยีนกําหนด)    
           เกินกวา่ 2.0 % /   
           1.9 – 1.0 %  /  
           ต่ํากว่า 1.0 %   / 
 1.6 การผิดนัดชาํระหนี้ (รายเดอืน)    
  1.6.1 จํานวนรอ้ยละของสมาชกิที่ผิดนัดชําระหนี้    
  ผิดนัดชําระหนี ้< 3.00 % /   
  ผิดนัดชําระหนี ้3.00% - 3.50%  /  
  ผิดนัดชําระหนี ้> 3.50%   / 
  1.6.2 ในขบวนการสหกรณ ์    
          (1) ชสอ. (เงินฝากประจํา ชสอ.)    
  - ผิดนัดชําระหนี้เงินต้น    
  ได้เงินต้นคืนทั้งจํานวน /   
  ได้เงินต้นคืนบางส่วน  /  
  ไม่ได้เงินต้นคืน   / 
               - ผิดนัดชําระดอกเบี้ย    
  ไม่มีการผิดนัด /   
  มีการผิดนัดชําระหนี้ 1 งวด  /  
  มีการผิดนัดชําระหนี้มากกว่า 1 งวด   / 
          (2) การใหเ้งินกูส้หกรณอ์ื่น    
  - ผิดนัดชําระหนี้เงินต้น    
  ไม่มีการผิดนัด /   
  มีการผิดนัดชําระหนี้ 1 งวด  /  
  มีการผิดนัดชําระหนี้มากกว่า 1 งวด   / 
               - ผิดนัดชําระดอกเบี้ย    
  ไม่มีการผิดนัด /   
  มีการผิดนัดชําระหนี้ 1 งวด  /  
  มีการผิดนัดชําระหนี้มากกว่า 1 งวด   / 
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ประเภทของความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

ปกติ 
ปาน
กลาง 

มาก 

          (3) ชุมนมุอื่น ๆ และสหกรณอ์ื่น ๆ (เงินฝากประจํา)    
  - ผิดนัดชําระหนี้เงินต้น    
  ได้เงินต้นคืนทั้งจํานวน /   
  ได้เงินต้นคืนบางส่วน  /  
  ไม่ได้เงินต้นคืน   / 
               - ผิดนัดชําระดอกเบี้ย    
  ไม่มีการผิดนัด /   
  มีการผิดนัดชําระหนี้ 1 งวด  /  
  มีการผิดนัดชําระหนี้มากกว่า 1 งวด   / 
  1.6.3 นอกขบวนการสหกรณ์ (ตราสารต่างๆ)    
  - ผิดนัดชําระหนี้เงินต้น    
  ไม่มีการผิดนัด /   
  มีการผิดนัดชําระหนี้ 1 งวด  /  
  มีการผิดนัดชําระหนี้มากกว่า 1 งวด   / 
               - ผิดนัดชําระดอกเบี้ย    
  ไม่มีการผิดนัด /   
  มีการผิดนัดชําระหนี้ 1 งวด  /  
  มีการผิดนัดชําระหนี้มากกว่า 1 งวด   / 
 1.7 การลงทุนในตราสารแต่ละองค์กร กระจุกตัวเกนิร้อยละ 2.00 ของสินทรัพย์     

   ลงทุนกระจุกตัว <2.00% /   
   ลงทุนกระจุกตัว 2.00 – 3.00%  /  
   ลงทุนกระจุกตัว > 3.00%   / 
2. กรณีการเกินสภาพคล่อง    
 2.1 การฝากเงนิของสมาชกิในแต่ละเดือน (บาท)    
           ไม่เกิน 100,000,000 /   
           100,000,000 – 150,000,000  /  
           เกินกวา่ 150,000,000   / 
 2.2 การระดมหุน้ของสมาชกิในแต่ละเดือน (บาท)    
  ไม่เกิน 70,000,000 /   
  70,000,000 – 100,000,000    /  
  เกินกว่า 100,000,000     / 
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 2.2.3 การติดตามผลและการรายงานผล  
 
  2.2.3.1 การติดตามผล 

 
  เมื่อสหกรณ์มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแล้ว 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือคณะทํางานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องมีการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ ซึ่งปัจจัยที่จะทําให้การติดตามผลความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
  1) ระบบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งปัจจุบันฝ่ายจัดการได้มีการติดตาม เฝ้าระวัง 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยสถาบัน
การเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์อ่ืน การเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดตราสารหนี้ และ
ตราสารทุน เป็นต้น รวมถึงการเฝ้าระวังปัจจัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือมีความผันผวน
มาก ได้แก่ ปริมาณการถอนเงินรับฝากของสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินต่าง ๆ 
สิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบโดยตรงกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เก็บบันทึกรวบรวมสถิติต่าง ๆ ไว้ทั้งข้อมูลรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และ
รายปี ดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่ควรนําเสนอ ได้แก่ 
  - ปริมาณเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ  

 - การใช้วงเงินกู้ยืม 
 - คุณภาพตราสารหนี้ 
 - ปริมาณการถอนเงินรับฝากของสมาชิก  
 - รายงานการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
 - การผิดนัดชําระหนี้ 
 - ปริมาณการฝากเงินของสมาชิก 
 - ปริมาณการระดมหุ้นของสมาชิก 
 - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก ในตลาดและสหกรณ์อ่ืน 
 - โครงสร้างของเงินทุนในปัจจุบัน 
 - ระยะเวลาครบกําหนดของเงินลงทุน 
 - การออกประกาศ คําสั่ง ของสหกรณ ์

  2) ความถี่ในการติดตามผล กรอบเวลาของการติดตามผลเกี่ยวกับสภาพ
คล่องเป็นสิ่งสําคัญขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ว่ามีความผันผวนมากน้อยเพียงไร 
 

ปัจจัย 
ความถี่ในการติดตามผล 

รายวัน รายสปัดาห ์ รายเดือน 
1. ปริมาณเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ /   
2. การใช้วงเงินกู้ยืม  /  
3. คุณภาพตราสารหนี้   / 
4. ปริมาณการถอนเงินรับฝากของสมาชิก /   
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ปัจจัย 
ความถี่ในการติดตามผล 

รายวัน รายสปัดาห ์ รายเดือน 
5. รายงานการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง   / 
6. การผิดนัดชําระหนี้   / 
7. ปริมาณการฝากเงินของสมาชิก /   
8. ปริมาณการระดมหุ้นของสมาชิก   / 
9. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก ในตลาดและสหกรณ์อ่ืน    
10. โครงสร้างของเงินทุนในปัจจุบัน /  / 
11. ระยะเวลาครบกําหนดของเงินลงทุน   / 
12. การออกประกาศ คําสั่ง ของสหกรณ ์   / 
 
  2.2.3.2 การรายงานผล 
  เมื่อคณะทํางานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ปัจจัยต่าง ๆ  ไว้ทั้งรายวัน ราย
สัปดาห์ และรายเดือน จึงมีความเป็นต้องรายงานผลให้ทราบสภาวการณ์ของสหกรณ์ในปัจจุบันว่ามี
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากน้อยเพียงไร จึงแบ่งระดับของการรายงานผลออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับที่ 1 ระดับคณะทํางาน ได้แก่ การรายงานผลระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้องนําเสนอรายงานต่อรองผู้จัดการส่วนการเงิน หรือ ผู้จัดการ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลประจําวัน เช่น การฝาก ถอนเงินของสมาชิก เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ เป็นต้น 
  ระดับที่ 2 ระดับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การรายงานผล
ระหว่างคณะทํางานบริหารความเสี่ยงนําเสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเป็น
ข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ ของความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยให้ข้อมูลสรุปเป็นรายเดือน 
  ระดับที่ 3 ระดับคณะกรรมการดําเนินการ ได้แก่ การรายงานผลระหว่าง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการดําเนินการ จะเป็นข้อมูลรายไตรมาส  
  ในระหว่างปฏิบัติงานหากเจ้าหน้าที่พบว่า ระดับความเสี่ยงเพิ่มระดับขึ้น
จนเป็นสาระสําคัญ อาจนําเสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วจึงนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบต่อไป 
 
 2.2.4 การควบคุมความเสี่ยง  
 
  การควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีองค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ 
  2.2.4.1 มีระบบการควบคุมภายในที่มปีระสิทธิภาพ 
  2.2.4.2 มีการกําหนดกรอบและปริมาณความเสี่ยงที่สหกรณ์ยอมรบัได้ 
  2.2.4.3 มีความสามารถในการเข้าหาแหล่งเงินทุนทีจ่ะทาํให้สหกรณ์ได้ประโยชน์
สูงสุด 
  2.2.4.4 มีการจัดทําแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
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  2.2.4.1 การควบคุมภายในของสหกรณ ์
  สหกรณ์จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลทั้งภายในส่วนงานของแต่ละฝ่าย และการตรวจสอบจากภายนอก สหกรณ์ควรมีการ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 
  1) มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทํางาน พร้อมทั้ง
กําหนดอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร 
  2) มีการจัดทํานโยบาย แผนงาน กรอบของการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องเป็นลายลักษณ์อักษร  
  3) มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ระหว่างฝ่ายการเงิน และ ฝ่ายบัญชีและการ
ลงทุน ซึ่งแบ่งแยกผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชีออกจากกัน 
  4) มีการสอบทานยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เงินกู้ยืม ฯลฯ เป็น
ประจําทุกวัน 
  5) มีการปรับยอดในสมุดเงินฝากธนาคาร หรือ ตรวจสอบจากข้อมูล
ธนาคารทางอิเลคทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบจํานวนเงินที่จะต้องเก็บไว้เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง เป็น
ประจําทุกวัน 

  6) มีการจัดทําสรุปยอดการฝาก ถอน ยอดเงินสดคงเหลือ กระแสดเงินสด
รับ และ กระแสเงินสดจ่าย เป็นประจําทุกวัน 

  7) มีการตรวจสอบแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยตลาด อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดในทุก ๆ อุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะกลุ่มที่สหกรณ์ถือหลักทรัพย์อยู่ด้วย เป็นประจําทุกวัน  

  8) มีการจัดทํารายงานยอดคงเหลือของวงเงินกู้ยืมที่สหกรณ์มีไว้กับสถาบัน
การเงิน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของวงเงินกู้ยืม 

  9) มีการจัดทํารายงานการผิดนัดชําระหนี้ของสมาชิก เป็นประจําทุกเดือน 
  10) มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับของความ

เสี่ยง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

การกําหนดกรอบ
ของความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน 

ความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่ง

เงินทุน 

แผนรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
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  11) มีการจัดทํางบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน รวมถึงรายงานการ
ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง เสนอต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

  12) มีการจัดทําการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ผู้ขอกู้เงิน หรือการนํา
เงินไปฝากสหกรณ์อ่ืน 
 
  2.2.4.2 การกําหนดกรอบและปริมาณความเสี่ยงที่สหกรณย์อมรับได้ 
  การกําหนดกรอบและปริมาณความเสี่ยงที่สหกรณ์ยอมรับได้ เป็นเรื่อง
สําคัญที่สหกรณ์ควรคํานึงถึง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้มีหน้าที่ดูแล 
สภาพคล่องของสหกรณ์ จึงควรกําหนดกรอบของความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
  1) จํานวนเงินฝากธนาคารคงเหลือแต่ละวัน 
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างน้อย 25 ล้านบาท 
  - ธนาคารกรุงไทย อย่างน้อย 40 ล้านบาท 
  2) การกระจายความเสี่ยงของเงินลงทุน (ภายหลังให้สมาชิกและสมาชิก
สมทบกู้แล้ว) 
  - ปริมาณการลงทุนในเงินฝากชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืน ฝากได้ไม่
เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของสหกรณ์ 
  - ปริมาณการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์
รวมของสหกรณ์ 
  - ปริมาณการลงทุนในตราสารหนี้บริษัทเอกชน ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
สินทรัพย์รวมของสหกรณ์ 
  - ปริมาณการลงทุนในตราสารหนี้วิสาหกิจสหกรณ์จะลงทุนในตราสาร
หนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- ขึ้นไป 
  - ปริมาณการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของสินทรัพย์ และ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในหุ้นกู้เอกชน 
  - ปริมาณการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
สินทรัพย์รวมของสหกรณ์  
  3) กําหนดสัดส่วนการใช้วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 70% ของวงเงินกู้ยืมที่สหกรณ์
ได้ทําสัญญาผูกพันไว้แล้ว โดยให้เหลือไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
  4) การผิดนัดชําระหนี้ของสมาชิก สมาชิกสมทบ และสหกรณ์อ่ืน จะต้อง
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 
  5) อัตราผลตอบแทนจากเงินฝากและเงินลงทุนที่สหกรณ์จะได้รับ ไม่ตํ่ากว่า 
“ต้นทุนเงินของสหกรณ์” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพคล่อง และการนําไปหาผลประโยชน์ ของหลักทรัพย์นั้น ๆ 
(ยกเว้นการนําเงินไปลงทุนพันธบัตรรัฐบาลส่วนที่มีปริมาณไม่เกินทุนสํารอง) 
  6) การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องโดยรวม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 20 (เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่อง กับ เงินรับฝากของสมาชิก) ตามเกณฑ์
ของนายทะเบียน 
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  2.2.4.3 ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
  แหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสําคัญที่สหกรณ์จะต้องสรรหา เพื่อให้สหกรณ์และ
สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนตํ่า มีความ
มั่นคงสูง เพื่อกระจายความเสี่ยงของสหกรณ์ 
  1) ระดมเงินรับฝากจากสมาชิก สหกรณ์จะต้องจัดทําโครงการต่าง ๆ เพื่อ
ระดมเงินรับฝากจากสมาชิกซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญของสหกรณ์ 
  2) เปิดวงเงินกู้ยืมไว้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงตํ่า 
  3) จัดหาประเภทของธุรกรรมทางการเงินที่มีต้นทุนตํ่า และมีความรวดเร็ว 
เมื่อสหกรณ์ต้องการใช้เงินทุน เช่น Private RePo ระยะเวลาไม่เป็น T+1 เป็นต้น 
  4) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการระดมเงินทุน จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เจ้าของแหล่งเงินทุน เช่น สร้าง Contact กับ ผู้จัดการสาขา ของธนาคารต่าง ๆ  
 
  2.2.4.4 แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
  การจัดทําแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ สหกรณ์จะต้องจัดหาแหล่ง
เงินทุนที่ทําให้ได้รับกระแสเงินสดอย่างเพียงพอและทันเวลา แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องมีความ
ชัดเจน มีลายลักษณ์อักษร ความยืดหยุ่นและละเอียดเพียงพอที่จะสามารถให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้
จริง และจะต้องทําให้สหกรณ์สามารถเข้าสู่การดําเนินงานได้อย่างปกติ สหกรณ์ควรมีกระบวนการ
ทํางานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 
  1) ขั้นตอนการทํางานและกระบวนการทํางาน โดยระบุผู้รับผิดชอบและวิธี
ปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ ขั้นตอนในการรายงานข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่จําเป็นต่อผู้รับผิดชอบใน
แต่ละระดับ  

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ติดตามปัจจัยเสี่ยง 1. ฝ่ายการเงิน 

2. ฝ่ายเงินรับฝาก 
3. ฝ่ายบัญชีและการลงทุน 

2. ดําเนินการเมื่อปัจจัยเสี่ยงถึงสถานการณ์ที่มี
ปัญหา 

ฝ่ายต่าง ๆ รายงานต่อรองผู้จัดการส่วนการเงิน 

3. เมื่อปัญหาเริ่มวิกฤตสภาพคล่อง รองผู้จัดการส่วนการเงินรายงานต่อผู้จัดการและ 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 
  2) แผนการจัดการหาสภาพคล่อง 
   (1) กรณีเงินสดและเงินฝากธนาคารไม่เพียงพอ 
    - เบิกถอนเงินจากธนาคาร 
    - กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่สหกรณ์เปิดวงเงินกู้ยืมไว้ (ประเภท
มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน) 
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    - วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่มีไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํานวน 
10 ล้านบาท และธนาคารกรุงไทย จํานวน 30 ล้านบาท 
    - ขอกู้ยืมเงินกู้ระยะสั้น จํานวนเงินกู้ยืมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 
จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด โดยใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากประจําเป็น
หลักประกัน 
    - ขอกู้เงินจากสหกรณ์กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน หรือ จากสหกรณ์
อ่ืน 
    - จําหน่ายตราสารหนี้หรือพันธบัตรที่สหกรณ์ถือครองไว้และปลอด
ภาระผูกพัน 
  (2) กรณีผลตอบแทนตราสารผันผวนผิดปกติ 
    - ผลตอบแทนตราสารเพิ่มขึ้นผิดปกติ สหกรณ์จะต้องตรวจสอบว่า
มีตราสารใดบ้างที่สามารถจําหน่ายออกได้ (ขายเพื่อทํากําไร) แต่ถ้าหากขณะนั้นสหกรณ์มีสภาพคล่อง
มากจะต้องหาเงินลงทุนมาทดแทน โดยจะต้องทํา Reinvestment Risk ด้วย 
    - ผลตอบแทนตราสารลดลงผิดปกติ ให้สหกรณ์ถือครองตราสารไว้
จนครบกําหนด (หรืออาจมีการคัดตราสารที่ผลตอบแทนค่อนข้างตํ่าจําหน่ายออกและนําเงินไปลงทุน
ในการลงทุนอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น เพื่อเป็นการปรับเพิ่มค่าผลตอบแทนจากการลงทุน) 
 
ขั้นตอนดาํเนนิการแก้ปัญหา 
 
 1. เมื่อพบว่าปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มีแนวโน้มไปในทางที่จะทําให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบติดตาม เฝ้าระวัง ปัจจัยเสี่ยง รายงานสถานการณ์ต่อรองผู้จัดการส่วนการเงิน 
 2. หากต้องมีการเบิกถอนเงินจากธนาคารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบติดต่อ
คณะกรรมการผู้มีอํานาจลงนามออกเช็คสั่งจ่าย เพื่อเบิกถอนเงิน 
 3. หากเป็นเหตุการณ์ที่จําเป็นต้องขอมติคณะกรรมการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดําเนินการนัดประชุมคณะอนุกรรมการลงทุน เพื่อชี้แจงสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น และขอให้
คณะอนุกรรมการลงทุน มีมติแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ
ทราบต่อไป 
 4. หากเป็นกรณีเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการขอมติเวียนจาก
คณะอนุกรรมการลงทุน หรือ หากเกินจากอํานาจของคณะอนุกรรมการลงทุน ให้ดําเนินการขอมติ
เวียนจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 

แหลง่เงินทุน ระยะเวลาในการได้รับเงิน / 
จ่ายเงินออก 

หมายเหต ุ

1. เบิกถอนเงินจากธนาคาร ทันท ี  
2. กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน /

สหกรณอ์ื่น 
ไม่เกิน 1 วัน  

3. จําหน่ายเงินลงทุน - กรณเีงินฝากประจํา ได้รับทนัท ี
- กรณตีราสาร ขึ้นอยูก่ับผู้รับซ้ือ 
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แหลง่เงินทุน ระยะเวลาในการได้รับเงิน / 
จ่ายเงินออก 

หมายเหต ุ

4. การซื้อเงินลงทุน - ขึ้นอยูก่ับสภาวะเศรษฐกิจใน
ขณะนั้นว่าจะสหกรณ์จะสามารถ
ซื้อเงินลงทุนไดต้ามกรอบการ
ลงทุน 

 

5. การรับฝากเงนิจากสมาชิก ขึ้นอยูก่ับโครงการระดมเงินฝาก  
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ความเสี่ยงดา้นสนิเชื่อ 
อันเนื่องมาจากการให้สนิเชือ่แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

 
ส่วนที่ 1 คํานยิามและที่มาของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
 
1.1 คํานยิามของความเสี่ยงดา้นสนิเชื่อ 
 
 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงในปัจจุบันหรือในภายหน้าที่มีต่อรายได้และ
ส่วนของทุนของสหกรณ์อันเกิดจากการที่สมาชิกผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ตามเงื่อนไขและ/หรือข้อตกลงใน
สัญญาคืนแก่สหกรณ์ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ 
 
1.2 ประเภทของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
 1.2.1 ความเสี่ยงจากคุณภาพของลูกหนี้ 
 1.2.2 ความเสี่ยงจากกระบวนการให้สินเชื่อของสหกรณ ์
 1.2.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน  
 
1.3 แหล่งที่มาของความเสีย่งด้านสินเชื่อ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ให้บริการสินเชื่อทั้งสมาชิก สมาชิกสมทบ และ
สหกรณ์อ่ืน ดังนั้นแหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านสินเชื่อจึงมาจากหลายปัจจัย ดังนี้ 
 
 1.3.1  ปัจจัยภายนอก 
  1.3.1.1 การแข่งขัน กล่าวคือ การเสนอโปรโมชั่นทางการตลาดของธนาคารพาณิชย์ 
ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สมาชิกของสหกรณ์อาจเข้าไปใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร เช่น การจูงใจใน
รูปของอัตราดอกเบี้ย 
  1.3.1.2 การใช้จ่ายสมาชิกสหกรณ์ จะเห็นได้ว่าสมาชิกสหกรณ์มีอยู่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ซึ่งค่าครองชีพของแต่ละภูมิภาคจะไม่เท่ากัน ดังนั้น สมาชิกบางรายอาจมีความจําเป็นที่
จะต้องใช้จ่ายมาก และอาจมีเงินกู้ยืมนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง ทําให้สมาชิกต้องหาเงินมา
ชําระหนี้สินเหล่านี้ อาจทําให้สมาชิกขาดความสามารถในการชําระหนี้ต่อสหกรณ์ 
  1.3.1.3 การออกจากงานของสมาชิกซึ่งการออกจากงาน การถูกไล่ออกจากงาน
ของทั้งผู้กู้และ/หรือผู้ค้ําประกัน ก็เป็นปัจจัยสําคัญอีกย่างหนึ่งที่ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถหักเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกเพื่อชําระหนี้ได้  
  1.3.1.4 การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย พรบ.สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ์ ในปัจจุบันกฎหมายที่ส่งเสริมการดําเนินงานและกระบวนการสหกรณ์ เช่น ตาม พรบ. 
สหกรณ์ พ.ศ.2542 / 1 ในเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก ถัดจากหนี้ภาษี
อากร หรือแม้แต่ ให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือทุนเรือนหุ้นของสมาชิก เป็นต้น ซึ่ง
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะกระทบต่อการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกเพื่อส่งชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์ 
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  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบัน  กําหนดให้การค้ําประกันครอบคลุม
ถึงหนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไข ส่งผลให้ในปัจจุบันมีเจ้าหนี้จํานวนมากใช้บทบัญญัติดังกล่าวเป็น
ช่องทางที่ทําให้การค้ําประกันของผู้ค้ําประกันเป็นการประกันการชําระหนี้อย่างไม่มีขอบเขตจํากัด ใน
การป้องกันความเสียหายทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนโดยใช้ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของตน
กําหนดให้ผู้ค้ําประกันต้องรับผิดในบรรดาหนี้ทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดทุกประการด้วย 
ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมในสังคมและเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหนี้อาศัยช่องว่างของกฎหมายบาง
ประการเป็นวิธีการเอารัดเอาเปรียบผู้ค้ําประกันเกินสมควร  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัติเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการค้ําประกัน ส่งผลทําให้ผู้ค้ําประกันรับผิดชอบต่อการผิดนัด
ของลูกหนี้น้อยลงกว่าเดิมอาจคงเหลือเฉพาะเงินต้นเท่านั้น หรือไม่ต้องรับผิดชอบเลย 
  1.3.1.5 การประเมินมูลค่าหลักประกันไม่เป็นไปตามความเป็นจริง การประเมิน
มูลค่าหลักประกันเป็นสิ่งสําคัญ สหกรณ์จะต้องคัดเลือกบริษัทที่ได้มาตรฐาน เพื่อประเมินหลักประกัน
ของสมาชิกที่จะใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงิน ซึ่งหากบริษัทที่ประเมินหลักประกันไม่ประเมินตาม
ความเป็นจริงอาจทําให้สหกรณ์เกิดความเสียหายตามมา 
  1.3.1.6 การทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้หักส่งเงิน สหกรณ์ยังต้องใช้เจ้าหน้าที่การเงินของ
แต่ละหน่วยงานหักส่งเงินให้แก่สหกรณ์อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้หักส่งเงินอาจไม่นําส่งเงินที่หักจาก
เงินได้รายเดือนของสมาชิกให้แก่สหกรณ์ ส่งผลทําให้สหกรณ์ไม่สามารถดําเนินการชําระหนี้ของ
สมาชิกได้ 
  1.3.1.7 การเปลี่ยนแปลงระดับและจํานวนของคุณภาพลูกหนี้ นายทะเบียน
สหกรณ์ได้กําหนดมาตรฐานการจัดช้ันลูกหนี้ไว้ 5 ช้ัน ซึ่งการจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้ จะสามารถบอกได้
ว่า สหกรณ์มีลูกหนี้ที่มีคุณภาพในระดับใดบ้าง และร้อยละเท่าใด 
  1.3.1.8 การลดความน่าเชื่อถือขบวนการสหกรณ์  ในการลดความน่าเชื่อขบวนการ
สหกรณ์เป็นสิ่งสําคัญซึ่งอาจส่งผลทําให้สถาบันการเงินอาจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหรือเรียก
เงินกู้คืนก่อนกําหนด จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์ในมุมของการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน หากมีการปรับ
เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหรือเรียกคืนเงินกู้ก่อนกําหนด อาจทําให้สหกรณ์ที่กู้เงินกับสถาบันการเงินมี
กระแสเงินสดไม่เพียงพอที่จะชําระหนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับสหกรณ์ด้วย 
 
 1.3.2  ปัจจัยภายใน 
  1.3.2.1 การปฏิบัติงานคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อาจมีการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ เช่น 
การให้วงเงินกู้เกินจากที่ระเบียบกําหนด หรือไม่เป็นไปตามแนวทางการควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
และการลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้กู้อาจไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
  1.3.2.2 ความเพียงพอของหลักประกัน ในกรณีเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะนั้น จะต้อง
ใช้หลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ในการค้ําประกันเงินกู้ ซึ่งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จะต้องพิจารณามูลค่าของหลักประกันว่ามีความเพียงพอต่อวงเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกหรือไม่ 
  1.3.2.3 ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อาจ
ส่งผลต่อการดํารงชีพของสมาชิก เช่น การกําหนดเงินได้รายเดือนคงเหลือที่ตํ่าเกินไป ทําให้สมาชิกไม่มี
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เงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายประจําวัน หรือ กําหนดเงินได้รายเดือนคงเหลือที่สูงเกินไป ทําให้สมาชิกบาง
รายที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินใช้บริการเงินกู้ไม่ได้  
  1.3.2.4 การขยายเพดานวงเงินกู้และงวดชําระเงิน ซึ่งวิธีนี้อาจทําให้สหกรณ์มี
รายได้เพิ่มขึ้น แต่หากสหกรณ์มีนโยบายขยายวงเงินกู้หรืองวดชําระเงินที่สูงเกินไป ก็จะทําให้สมาชิกไม่
มีความสามารถในการชําระหนี้กับสหกรณ์ได้ อีกทั้งยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 
  1.3.2.5 ระบบสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความสําคัญ 
เนื่องจากในปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ธุรกรรมทางการเงินมีหลากหลาย ซึ่งธุรกรรมด้าน
สินเชื่อยังเป็นธุรกรรมหลักที่ทํารายได้หลักให้แก่สหกรณ์ ดังนั้น การนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานจึงเป็นสิ่งสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการ คํานวณสิทธิการกู้ คํานวณการผ่อนชําระ
ดังนั้น สหกรณ์จึงต้องมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
  1.3.2.6 กระบวนการติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อสมาชิกมีการผิดนัดชําระหนี้
สหกรณ์จะต้องมีกระบวนการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการติดตามท่ีชัดเจน และมีการ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ําเสมอ 
  1.3.2.7 ข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ ไม่มีความรัดกุมที่จะบังคับใช้ทาง
กฎหมาย หากมีความจําเป็นต้องดําเนินคดีกับสมาชิกผู้ผิดนัดชําระหนี้ 
  1.3.2.8 มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่สอบทานสินเชื่อที่เป็นอิสระ มีการสอบทานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหาร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง 
พร้อมทั้งติดตามและแก้ไขสินเชื่อที่มีปัญหาได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา ซึ่งจะช่วยป้องกันความ
เสียหายที่เกิดจากลูกหนี้หรือคู่สัญญาที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
 
1.4 ตัวบ่งชีค้วามเสี่ยงด้านสินเชื่อ  
 
 สหกรณ์จะต้องมีการติดตามตัวบ่งชี้ที่อาจเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อจะสามารถแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสินเชื่อได้อย่างทันเวลา 
 
 1.4.1 ตัวบ่งชี้ภายนอก 
  1.4.1.1 การเสนอโปรโมชั่นสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เช่น จํานวนเงินให้กู้สูง 
อัตราดอกเบี้ยตํ่า การผ่อนชําระที่นานขึ้น  
  1.4.1.2 ความถี่ในการกู้เงินของสมาชิกแต่ละรายเพิ่มขึ้น 
  1.4.1.3 จํานวนการลาออก ถูกไล่ออกจากงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ เพิ่มขึ้น 
  1.4.1.4 จํานวนเงินและจํานวนสมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้เพิ่มขึ้น 
  1.4.1.5 การหดตัวของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 
  1.4.1.6 การไม่นําส่งเงินเพื่อชําระหนี้ตามกําหนดเวลา 
  1.4.1.7 การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม หรือ เรียกคืนเงินกู้คืนก่อนกําหนดจาก
สถาบันการเงินอื่น 
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  1.4.1.8 การเพิ่มค่าเบ้ียประกันภัยประเภทต่างๆ และการลดผลประโยชน์ในการ
คุ้มครองของบริษัทประกัน 
  1.4.1.9 การไม่เข้าถึงข้อมูลหนี้ของสมาชิกที่มีกับสถาบันการเงินต่างๆ เช่น จํานวน
หนี้ สถานะของหนี้ การถูกอายัดหรือการถูกพิทักษ์ทรัพย์ของสมาชิก 
 
 1.4.2 ตัวบ่งชี้ภายใน 
  1.4.2.1 มีการจ่ายเงินกู้เกินกว่าระเบียบที่สหกรณ์กําหนด 
  1.4.2.2 การลดลงของมูลค่าหลักประกันทีส่มาชิกนํามาใช้เป็นหลักประกัน 
  1.4.2.3 การขยายเพดาน วงเงินกู้ และ/หรือ งวดผ่อนชําระมากเกินไป 
         1.4.2.4 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป ที่ใช้เสื่อมสภาพ ระบบสารสนเทศ
ที่ขาดประสิทธิภาพอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อผิดพลาดได้  
                  1.4.2.5 เจ้าหน้าที่ติดตามหนีไ้ม่ติดตามทวงถาม ไม่รายงานผลให้คณะกรรมการทราบ 
  1.4.2.6 การเปลี่ยนแปลงระดับและร้อยละของคุณภาพลูกหนี้ในแต่ละชั้น 
                  1.4.2.7 การเพิ่มขึ้นของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และ หนี้สญู 
 
1.5 ปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
 1.5.1 มีการประเมินคุณภาพของสินเชื่อ เช่น การจัดช้ันลูกหนี้ โดยอาจประเมินจาก
ความถี่ในการกู้ จํานวนเงินที่ขอกู้ การผิดนัดชําระหนี้ เป็นต้น  
 1.5.2 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สินเชื่อต้องเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
ตลอดจนเข้าใจถึงที่มาของระเบียบนั้นๆว่ามีหลักเกณฑใ์นการกําหนดอย่างไร 
 1.5.3 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในวิเคราะห์สินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ
รวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถพิมพ์รายงานข้อมูลต่างๆที่ต้องเสนอคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วนและ
รวดเร็ว เช่น จํานวนสินเชื่อที่ย่ืนขออนุมัติ ประเภทและมูลค่ารวมของสินเชื่อที่อนุมัติ จํานวนและ
สถานะของสินเชื่อที่ผิดนัดชําระหนี้ เป็นต้น 
 1.5.4 สหกรณ์ต้องมีการพัฒนา จัดทําแผนกลยุทธ์ในด้านสินเชื่อ เทคนิคการวัดความเสี่ยง 
และการวัดผลการดําเนินงานและแนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยง 
 1.5.5 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อต้องได้รับทราบถึง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ที่
กระทบต่อสินเชื่ออย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
               1.5.6 สหกรณ์ควรมีหน่วยงานสอบทานสินเชื่อที่เป็นอิสระ เพื่อมาตรวจสอบทุกกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องด้านสินเชื่อ ซึ่งหากเกิดปัญหาที่อาจก่อให้ความเสี่ยงต่อสหกรณ์ เพื่อรายงานข้อมูลต่อ
คณะกรรมการเพื่อหาวิธีแก้ไข ได้ถูกต้องและโปร่งไส  
               1.5.7 มีคณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญากู้ทุกประเภทที่อนุมัติ 
และตรวจสอบเอกสารหลักประกัน  
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ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดการความเสี่ยงดา้นสินเชื่อ 
 
2.1 บทบาท หน้าที ่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะทาํงานการบรหิารความเสี่ยง 
 2.1.1 บทบาทของคณะกรรมการสหกรณ์และผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการมีหน้าที่ในการบริหาร ควบคุมดูแล และติดตามความเสี่ยง ทั้งนี้ 
คณะกรรมการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เพื่อให้สามารถกําหนดและ
อนุมัติกรอบความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ รวมถึงดูแลให้มีระบบและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
นั้น คณะกรรมการ ควรดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1.1.1 การสร้างวิธีปฏิบัติด้านสินเชื่อที่เหมาะสม วิธีปฏิบัติด้านสินเชื่อ เป็นการ
สร้างมาตรฐานทางสินเชื่อที่ดี เช่น ก่อนพิจารณาอนุมัติสินเชื่อควรเช็คเครดิตบูโรของสมาชิก 
  2.1.1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่
เหมาะสม คณะกรรมการควรประเมิน ทบทวน อนุมัตินโยบายและแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับความเสี่ยง
ด้านสินเชื่ออย่างสม่ําเสมอ 
  2.1.1.3 การสร้างเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมคณะกรรมการ
ต้องรับผิดชอบในการนําแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติมาพัฒนาเป็นนโยบาย ขั้นตอน การ
ติดตาม และการควบคุมความเสี่ยง 
 
 2.1.2  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการย่อย 
  2.1.2.1 คณะกรรมการเงินกู้ ทําหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสารสัญญา 
ตรวจสอบและควบคุมหลักประกัน ดูแลและติดตามการชําระหนี้  ดูแลการแก้ไขปัญหาในการชําระหนี้
ของสมาชิกให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา กรณี คณะกรรมการเงินกู้เห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะต้องเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อความรอบคอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ก่อน
นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป 
  2.1.2.2 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย มาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ การแก้ไขหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินกู้
แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ เพี่อลดความเสี่ยง กําหนดนโยบายการวัด ติดตาม รายงานและควบคุม
ความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
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 2.1.3  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การบริหารความเสี่ยงดา้นสินเชื่อ 
 การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์นอกจากจะต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญ และ
ความเชี่ยวชาญในการกําหนดนโยบายการให้สินเชื่อ ตลอดจนความชํานาญของเจ้าหน้าที่สินเชื่อแล้ว 
การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อก็เป็นกระบวนการสําคัญ เมื่อสหกรณ์จะพิจารณาให้สินเชื่อแต่ละราย
จึงต้องคํานึงถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่จะตามมาด้วย สหกรณ์จึงต้องมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ ดังนี้ 
 
 2.2.1 การระบุความเสี่ยงดา้นสินเชื่อ 
  สหกรณ์ควรมกีารระบุความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยงด้านนี้ ได้แก่ ความ
เสี่ยงจากคุณภาพของลูกหนี้ ความเสี่ยงจากกระบวนการให้สินเชื่อของสหกรณ์ และความเสี่ยงจาก
หลักประกัน 
  2.2.1.1 ความเสี่ยงจากคุณภาพของลูกหนี้ สหกรณค์วรมีกระบวนการในการ
พิจารณาคุณภาพของลูกหนี้อย่างรัดกุม โดยพิจารณาดังนี้ 
  กรณีผู้กู้เป็นสมาชิกสหกรณ ์
  1) อายุการทํางาน และ อายุการเป็นสมาชิก 
  2) อัตราเงินเดือน 
  3) ตําแหน่งหน้าที่ 
  4) จํานวนเงินเดือนคงเหลือ 
  5) ความถีใ่นการกู้เงิน 
  6) สิทธิการกู้เงิน 
  7) แนวโน้มในการลาออก ถูกไล่ออกจากงานของผู้กู้ 
  8) การเข้าเครดิตบูโรเพื่อทราบถึงสินเชื่อของสมาชิกที่มีอยู่กับสถาบัน
การเงินภายนอก 
  9) อายุของสัญญาการจ้างงานของสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ 
  10) ปัญหาสขุภาพของสมาชิกในกรณีบริษทัไม่รับทําประกันชีวิต 
  11) การถูกสอบจากทางราชการ 

คณะกรรมการดาํเนินการ 

คณะกรรมการเงินกู ้ คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสียง 

คณะผูต้รวจสอบบญัชี/      

ผูต้รวจสอบกิจการ 
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  11) อ่ืน ๆ เช่น หากสงสัยเกี่ยวกับประวัติของสมาชิก อาจสอบถามจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้แทนสมาชิก 
  กรณีผู้กู้เป็นสหกรณ์อ่ืนให้สหกรณ์พิจารณาจากแนวทางและกรอบการ
ลงทุนของสหกรณ์ 
  2.2.1.2 ความเสี่ยงจากกระบวนการให้สินเชื่อของสหกรณ์ เป็นปัจจัยสําคัญที่
เกี่ยวกับนโยบายการให้สินเชื่อของสหกรณ์ ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงินกู้ 
ซึ่งจะเกี่ยวกับกระบวนการ และบุคลากรของสหกรณ์ ดังนี้ 
  1) การขยายวงเงินกู้ และงวดการผ่อนชําระที่มากและนานเกินไป  
  2) การพิจาณาให้เงินกู้แก่ผู้ขอกู้ซึ่งมีความสมัพันธ์อันดีกับกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ เกินจากวงเงินกู้ที่ระเบียบกําหนด  
  3) ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ในกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อ 
การอนุมัติ การจ่าย / โอนเงินให้แก่ผู้กู้ เช่น การพิมพ์ยอดกู้ลงในระบบผดิพลาด การคํานวณเงินได้ราย
เดือนคงเหลือของผู้กู้ผิดพลาด การไม่เช็คเครดิตบูโร เป็นต้น 
  4) การไม่เก็บขอ้มูลการผิดชําระหนี้ของลูกหนี้และแจ้งต่อผูบั้งคับบัญชา
ทราบ 
  5) การไมจ่ัดช้ันคุณภาพลูกหนี้และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  6) กระบวนการติดตามหนี้ไม่มีความสมํ่าเสมอ 
  7) การกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับต้นทุนของสหกรณ์ และสภาวะ 
เศรษฐกิจในขณะนั้น 
  8) การเข้าเครดิตบูโร จะทําให้สหกรณ์ทราบประวัติการเป็นหนี้ ประวัติ
การชําระหนี้ของสมาชิกกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลดังกล่าวมีความสําคัญมากในการ
วิเคราะห์สินเชื่อ และเป็นวิธีป้องกันไม่ให้สมาชิกมีหนี้สินล้นพ้นตัว เนื่องจากสถาบันการเงินเองก็จะ
ทราบถึงประวัติการเป็นหนี้ ประวัติการชําระหนี้ในส่วนของสหกรณ์ด้วยเช่นกัน   
  2.2.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกันการใช้หลักประกันของสหกรณ์มีความแตกต่าง
กันตามประเภทของเงินกู้ เช่น เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน เงินกู้สามัญใช้
บุคคลเป็นหลักประกัน และเงินกู้พิเศษใช้หลักทรัพย์ ทุนเรือนหุ้น หรือเงินรับฝากเป็นหลักประกัน 
ดังนั้นการพิจารณาหลักประกันที่ผู้กู้นํามาใช้เป็นหลักประกันสหกรณ์จึงควรมีการพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ ดังนี้ 
  1) ความครบถ้วนของเอกสารประกอบคําขอกู้ และหนังสือค้ําประกันให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอกู้เงินของสหกรณ์ 
  2) ลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ว่ามีความถูกต้องตรงตามที่ให้ไว้กับ
สหกรณ์หรือไม่ 
  3) สิทธิการค้ําประกันบุคคลที่ลงลายมือชื่อหนังสือค้ําประกัน (กรณีเป็น
สมาชิกสหกรณ์ให้ตรวจสอบสิทธิค้ําประกัน กรณีเป็นสหกรณ์อ่ืนให้ตรวจสอบว่าเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดปัจจุบันหรือไม่) 
  4) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่นํามาค้ําประกัน สหกรณ์ควรพิจารณาสภาพ
คล่องของหลักประกัน มูลค่าของหลักทรัพย์ ว่ามีความเพียงพอกับวงเงินกู้ที่สหกรณ์จะอนุมัติหรือไม่ 
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  5) การประเมินหลักประกันที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง สหกรณ์ได้จัดจ้าง 
บริษัทประเมินหลักทรัพย์ ซึ่งมีข้อกําหนดชัดเจนแล้วว่า จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการรับรอง
จาก กลต. แล้ว ซึ่งนั่นหมายความว่า การประเมินหลักทรัพย์แต่ละแห่งจะต้องมีความเที่ยงตรง และ
เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
  6)  ประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ํ าประกันอย่างสม่ํ า เสมอ  และ
เปรียบเทียบกับมูลค่าหนี้เงินกู้คงเหลือที่มีอยู่กับสหกรณ์ 
 
 2.2.2 การวัดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
  สหกรณ์ควรมีเครื่องมือที่เหมาะสมที่ใช้วัดความเสี่ยง เพื่อที่จะให้คณะกรรมการ
ทราบถึงระดับความเสี่ยงว่าในช่วงเวลานั้นความเสี่ยงอยู่ในระดับใด และจะได้นํามาพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการหรือเครื่องมือในการวัด
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 

ประเภทของความเสี่ยง  
ระดับความเสี่ยง 

ปกติ ปานกลาง มาก 
1. ความเสี่ยงจากคุณภาพของลูกหนี ้    
    1.1 สมาชิก    
 1.1.1 จํานวนรายของการค้างนัดชําระหนี้ทัง้เงินต้นและดอกเบี้ย
จํานวน 1 งวดตดิต่อกันต่อเดอืน 

   

 1.1.1.1 จํานวนรายของการค้างนัดชําระหนีท้ั้งเงินต้นและ
ดอกเบีย้จํานวน 1 งวดติดตอ่กนัต่อเดือน (หนีท้ี่ใช้บุคคลคํ้าประกัน) 

   

 - 0 ถึง 20 ราย /   
 - 21 ถึง 40 ราย  /  
 - 41 รายขึ้นไป   / 
 1.1.1.2 จํานวนรายของการค้างนัดชําระหนีท้ั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจํานวน 1 งวดติดต่อกันต่อเดือน (หนี้ที่ใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ําประกัน) 

   

 - 0 ถึง 20 ราย /   
 - 21 ถึง 40 ราย  /  
 - 41 รายขึ้นไป   / 
 1.1.2 จํานวนรายของการค้างนัดชําระหนี้ทัง้เงินต้นและดอกเบี้ย
จํานวน  2 งวดติดต่อกันต่อเดอืน 

   

 - 0 ถึง 10 ราย  /   
 - 11 ถึง 20 ราย   /  
 - 21 รายขึ้นไป   / 
 1.1.3 จํานวนรายของการค้างนัดชําระหนี้ทัง้เงินต้นและดอกเบี้ย
จํานวน  3 งวดติดต่อกันต่อเดอืน 

   

     - 0 ถงึ 5 ราย /   
    - 6 ถงึ 10 ราย  /  
     - 11 รายขึ้นไป   / 
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ประเภทของความเสี่ยง  
ระดับความเสี่ยง 

ปกติ ปานกลาง มาก 
 1.1.4 จํานวนรายที่ผู้กู้ หรือ ผู้คํ้าประกัน ลาออก หรือ ถกูไล่ออก
จากสหกรณ ์

   

     - 0 ถึง 3 ราย  /   
     - 4 ถึง 6 ราย  /  
     - 7 รายขึ้นไป   / 

        1.1.5 จํานวนที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกที่ถกูอายัดเงิน หรอื
ยึดทรัพย์จากกรมบังคด ี

   

     - 0 ถึง 2 ราย  /   
     - 3 ถึง 4 ราย  /  
     - 5 รายขึ้นไป   / 

          1.1.6 การตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ    
      1.1.6.1 จํานวนรายของสมาชิกที่จะตอ้งตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ (ร้อยละของจํานวนสมาชิกผู้ขอกู้) 

   

      - ร้อยละที่จะต้องตัง้ค่าเผื่อหนี้ฯ <=2.00% /   
      - ร้อยละที่จะต้องตัง้ค่าเผื่อหนี้ฯ 2.00 – 3.00%  /  
      - ร้อยละที่จะต้องตัง้ค่าเผื่อหนี้ฯ >3.00%   / 
      1.1.6.2 จํานวนเงินที่สมาชิกขาดการชําระหนี้ซึ่งจะต้องตัง้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละของการผิดนดั) 

   

      - ร้อยละที่สมาชิกขาดการชาํระหนี ้<=2.00% /   
      - ร้อยละที่สมาชิกขาดการชําระหนี้ 2.00 – 3.00%  /  
      - ร้อยละที่สมาชิกขาดการชาํระหนี ้>3.00%   / 
    1.2 สมาชิกสมทบ    
 1.2.1 จํานวนรายของการค้างนัดชําระหนี้ทัง้เงินต้นและดอกเบี้ย
จํานวน 1 งวดตดิต่อกันต่อเดอืน 

   

 1.2.1.1 จํานวนรายของการค้างนัดชําระหนีท้ั้งเงินต้นและ
ดอกเบีย้จํานวน 1 งวดติดตอ่กนัต่อเดือน (หนีท้ี่ใช้บุคคลคํ้าประกัน) 

   

 - 0 ถึง 20 ราย /   
 - 21 ถึง 40 ราย  /  
 - 41 รายขึ้นไป   / 
 1.2.1.2 จํานวนรายของการค้างนัดชําระหนีท้ั้งเงินต้นและ
ดอกเบีย้จํานวน 1 งวดติดตอ่กนัต่อเดือน (หนีท้ี่ใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ํา
ประกัน) 

   

 - 0 ถึง 20 ราย /   
 - 21 ถึง 40 ราย  /  
 - 41 รายขึ้นไป   / 
 1.2.2 จํานวนรายของการค้างนัดชําระหนี้ทัง้เงินต้นและดอกเบี้ย    
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ประเภทของความเสี่ยง  
ระดับความเสี่ยง 

ปกติ ปานกลาง มาก 
จํานวน  2 งวดติดต่อกันต่อเดอืน 
 - 0 ถึง 10 ราย  /   
 - 11 ถึง 20 ราย   /  
 - 21 รายขึ้นไป   / 
 1.2.3 จํานวนรายของการค้างนัดชําระหนี้ทัง้เงินต้นและดอกเบี้ย
จํานวน  3 งวดติดต่อกันต่อเดอืน 

   

     - 0 ถงึ 5 ราย /   
    - 6 ถงึ 10 ราย  /  
     - 11 รายขึ้นไป   / 

 1.2.4 จํานวนรายที่ผู้กู้ หรือ ผู้คํ้าประกัน ลาออก หรือ ถกูไล่ออก
จากสหกรณ ์

   

 1.2.4.1 จํานวนรายที่ผู้กู้ หรอื ผู้คํ้าประกัน ซึ่งเป็น
พนักงานราชการ ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

   

     - 0 ถึง 3 ราย  /   
     - 4 ถึง 6 ราย  /  
     - 7 รายขึ้นไป   / 

 1.2.4.2 จํานวนรายที่ผู้กู้ ซึ่งเปน็บุคคลในครอบครัว ถกูให้
ออกจากสหกรณ์ 

   

     - 0 ถึง 3 ราย  /   
     - 4 ถึง 6 ราย  /  
     - 7 รายขึ้นไป   / 

        1.2.5 จํานวนที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกที่ถกูอายัดเงิน หรอื
ยึดทรัพย์จากกรมบังคด ี

   

     - 0 ถึง 2 ราย  /   
     - 3 ถึง 4 ราย  /  
     - 5 รายขึ้นไป   / 

          1.2.6 การตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ    
      1.2.6.1 จํานวนรายของสมาชิกสมทบทีจ่ะต้องตัง้ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (รอ้ยละของจํานวนสมาชิกสมทบผู้ขอกู)้ 

   

      - ร้อยละที่จะต้องตัง้ค่าเผื่อหนี้ฯ <=2.00% /   
      - ร้อยละที่จะต้องตัง้ค่าเผื่อหนี้ฯ 2.00 – 3.00%  /  
      - ร้อยละที่จะต้องตัง้ค่าเผื่อหนี้ฯ >3.00%   / 
      1.2.6.2 จํานวนเงินที่สมาชิกสมทบขาดการชําระหนี้ซึง่
จะต้องตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสญู (รอ้ยละของการผิดนัด) 

   

      - ร้อยละที่สมาชิกสมทบขาดการชําระหนี ้<=2.00% /   
      - ร้อยละที่สมาชิกสมทบขาดการชําระหนี ้2.00 – 3.00%  /  
      - ร้อยละที่สมาชิกสมทบขาดการชําระหนี ้>3.00%   / 
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ประเภทของความเสี่ยง  
ระดับความเสี่ยง 

ปกติ ปานกลาง มาก 
2. ความเสี่ยงจากกระบวนการให้สินเชื่อของสหกรณ ์    
2.1 จํานวนรายที่ให้สินเชือ่เกินจากวงเงินกู้ทีร่ะเบียบกําหนดต่อป ี    
      - 0 ถงึ 1 ราย /   
      - 2 ราย  /  

  - 3 ราย   / 
2.2 จํานวนครั้งที่เจ้าหน้าที่ผิดพลาดต่อเดอืน    

  - 0 ถงึ 1 ครั้ง /   
  - 2 ครั้ง  /  
  - 3 ครั้ง   / 

2.3 จํานวนครัง้ที่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้เงินกู้ตอ่ปี    
- 0 ถงึ 1 ครั้ง /   
- 2 ครั้ง  /  
- 3 ครั้ง   / 

3. ความเสี่ยงจากหลักประกัน    
3.1 จํานวนรายที่เอกสารไม่ถกูต้อง ไม่ครบถ้วนต่อเดือน    

- 0 ถงึ 1 ราย /   
- 2 ราย  /  
- 3 ราย   / 

3.2 ร้อยละการลดลงของมูลค่าหลักประกัน (นบัจากวันที่อนุมตัิเงินกู้)    
- ร้อยละ 0 – 0.50  /   
- ร้อยละ 0.51 – 1.00  /  
- ร้อยละ 1.01 ขึ้นไป   / 

 หมายเหตุ   - การวัดความเสี่ยงด้านสินเชื่อดังกล่าวแยกประเภทระหว่างสมาชิกและสมาชิกสบทบ 
 - การวัดความเสี่ยงด้านสินเชื่อดังกล่าว ประเมินจากจํานวนสมาชิก 13,000-15,000 คน 
และจํานวนสมาชิกสบทบ 15,000-20,000 คน 
 
 2.2.3 การติดตามและการรายงานความเสี่ยง  
                       สหกรณ์มีการสร้างเครื่องมือการวัดความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการวัดอย่างน้อยเดือน 
1 ครั้ง เพื่อติดตามเผ้าระวัง สถานการต่างๆ รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของ
การให้สินเชื่อ ซึ่งปัจจัยที่จะทําให้การติดตามผลความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้                
 

ปัจจัย ความถี่ในการติดตามผล 

รายวัน รายเดือน รายไตรมาส 

จํานวนการผิดนัดชําระหนี้  / / 
จํานวนการออกจากการเป็นสมาชิก  / / 
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ปัจจัย ความถี่ในการติดตามผล 

รายวัน รายเดือน รายไตรมาส 

การตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรม
และสญัญา 

 / / 

จํานวนการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด  / / 
การจัดช้ันลูกหนี้        / / 
การลดลงของมูลค่าหลักประกัน         / 
ประเมินการควบคุมภายใน  / / 
จํานวนการอนุมัติสินเชื่อแต่ละประเภท / /  
รายงานการติดตามหนี้ตามกฎหมายใหม ่  / / 
จํานวนสมาชิกที่ถูกยึดหรืออายัดจากกรม
บังคับคดี 

 / / 

จํานวนสมาชิกที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อมาชําระหนี้กับสหกรณ ์

 / / 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน  / / 
รายงานการติดตามเงินสินไหมทุกประเภท  / / 
      
 การรายงานผล  
 เมื่อคณะทํางาน รวบรวมข้อมูลต่างๆแล้ว จึงรายงานผลให้ทราบถึงสถานการณ์ ของ
สหกรณ์ว่าปัจจุบันที่ความเสี่ยงด้านสินเชื่อมากน้อยเพียงใด จึงแบ่งการรายงานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ดังนี้  
  1. ฝ่ายจัดการ เป็นการรายงานผลระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
นําเสนอรายงานต่อรองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ หรือ ผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประจําวัน เช่น การอนุมัติ
เงินกู้ รายงานการจ่ายเงินกู้ ปริมาณการชําระคืนเงินกู้ เป็นต้น 
 2. ระดับคณะกรรมการเงินกู้ ฝ่ายจัดการรายงานข้อมูลต่างๆ ของความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่อ
คณะกรรมการเงินกู้เป็นรายเดือน 
 3. ระดับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการรายงานข้อมูลต่างๆ ของความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส 
 4. ระดับคณะกรรมการดําเนินการ ได้แก่ การรายงานผลระหว่างคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการดําเนินการ จะเป็นข้อมูลรายไตรมาส 
 ในระหว่างปฏิบัติงานหากเจ้าหน้าที่พบว่า ระดับความเสี่ยงเพิ่มระดับขึ้นจนเป็น
สาระสําคัญ อาจนําเสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางแก้ไขตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วจึงนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบต่อไป 
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 2.2.4 การควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
                  การควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ มีองค์ประกอบที่สําคัญได้แก่  
  2.2.4.1 กําหนดเป้าหมายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้    

2.2.4.2  มีกระบวนการบริหารสินเชื่อที่ดี ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
1) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ  
2) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ควรต้องได้รับข้อมูลประเภทต่าง ๆ 

และทบทวนเป็นประจํา ดังนี้ 
-  ปริมาณของสินเชื่อรวม 
-  รายงานการอนุมัติสินเชื่อ  
-  รายงานการผิดนัดชําระหนี้  
-  ความคืบหน้าในการแก้ไขสินเชื่อที่มีปัญหา  
-  รายชื่อผู้ถูกสอบจากหน่วยงานราชการ 
-  รายชื่อสมาชิกที่ถูกยึดและอายัดจากกรมบังคับคดี 
-  รายงานการจ่ายเงินกู้เป็นงวดๆตามผลงานการก่อสร้าง 
-  รายงานการชําระหนี้ที่ผิดปกติ 
-  รายงานการเรียกเก็บหนี้รายเดือนแต่ละประเภทสินเชื่อ 
-  รายงานการขอไถ่ถอนจํานองเงินกู้พิเศษ 
-  รายงานการขอสินไหมทุกประเภท จากบริษัทประกัน เป็นต้น 

3) สหกรณ์ต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนี้
ของลูกหนี้รายใหม่ ซึ่งสามารถกระทําได้หลายวิธี เช่น การเข้าถึง
ข้อมูลเครดิตบูโรและจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบโดยผู้
วิเคราะห์สินเชื่อที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์  

4) ความสมบูรณ์ ถูกต้องของสัญญากู้เงินและหนังสือสัญญาค้ําประกัน
สัญญาจํานอง รวมถึงการลงลายมือชื่อของคู่สัญญา ซึ่งจะมีผลต่อ
การดําเนินคดี การเรียกหนี้คืนได้ตามกฎหมาย  

5) การกําหนดอัตราดอกเบี้ย  สหกรณ์ควรจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยให้
สัมพันธ์กับความเสี่ยงของเงินกู้ในแต่ละประเภทเช่น เงินกู้เพื่อ
ประกอบธุรกิจควรกําหนดให้อัตราดอกเบี้ยที่สูง เนื่องจากเป็นการกู้
เงินเพื่อประกอบธุรกิจมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ มีความ
เสี่ยงสูง และการกําหนดอัตราดอกเบี้ย ควรครอบคลุมต้นทุนและ
ชดเชยเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

   6)  มีการตรวจสอบสมาชิกที่ถูกศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์  
7)  มีการทบทวนการอนุมัติสินเชื่อ ทบทวนและประเมินหลักประกัน

เงินกู้เช่น มีการสุ่มเปรียบเทียบวิธีและการประเมินราคาหลักทรัพย์
ประกันของบริษัทประเมินหลักประกันว่ามีคุณภาพแตกต่างกัน
หรือไม่ 
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ความเสี่ยงดา้นเงนิให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 
 
ส่วนที่ 1 คํานยิามและที่มาของความเสี่ยงด้านเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 
 
1.1 คํานยิามของความเสี่ยงดา้นเงนิให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 
 
 ความเสี่ยงด้านเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน หมายถึง ความเสี่ยงในปัจจุบันหรือในภายหน้าที่มี
ต่อโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์อันเกิดจากการที่สหกรณ์ผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ตามเงื่อนไขและ/หรือ
ข้อตกลงในสัญญาคืนแก่สหกรณ์ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ 
 
1.2  ประเภทของความเสี่ยงดา้นเงนิให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 
 1.2.1  ความเสี่ยงจากคุณภาพของลูกหนี้ 
 1.2.2 ความเสี่ยงจากกระบวนการให้สินเชื่อของสหกรณ ์
 1.2.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน  
 
1.3  แหล่งที่มาของความเสี่ยงดา้นเงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน่ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ให้บริการด้านสินเชื่อแก่สหกรณ์อ่ืน ซึ่งไม่ใช่สมาชิก 
ดังนั้น แหล่งทีม่าของความเสี่ยงด้านสินเชื่อจึงมาจากหลายปัจจัย ดังนี้ 
 
 1.3.1  ปัจจัยภายนอก 
  1.3.1.1 โครงสร้างทางการเงินของผู้สหกรณ์ผู้ขอกู้ การบริหารทางการเงินของ
สหกรณ์มีส่วนสําคัญในการก่อหนี้หรือภาระผูกพันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ก่อขึ้น เช่น การบริหารเงินทุนด้วย
ทุนภายในสหกรณ์ หรือ การบริหารเงินทุนจากภายนอกสหกรณ์ เป็นต้น 
  1.3.1.2 การเก็บเงินเพื่อชําระหนี้จากสมาชิกของสหกรณ์ผู้ขอกู้ ซึ่งจะส่งผลต่อ
กระแสเงินสดรับ หรือ กระแสเงินสดจ่ายของสหกรณ์ผู้ขอกู้ 
  1.3.1.3 การใช้วงเงินกู้ยืมและค้ําประกันตามที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ หรือ
การก่อหนี้มากเกินไป 
  1.3.1.4 การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎกระทรวง 
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์  
  1.3.1.5 การประเมินมูลค่าหลักประกันไม่เป็นไปตามความเป็นจริง (กรณีที่สหกรณ์
ผู้ขอกู้ใช้หลักทรัพย์ในการค้ําประกันเงินกู้) การประเมินมูลค่าหลักประกันเป็นสิ่งสําคัญ จะต้อง
ประเมินหลักประกันตามความเป็นจริงของหลักประกันที่นํามาค้ําประกันไว้ 
  1.3.1.6 สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่ส่งชําระเงินตามจํานวนเงินในตารางการผ่อนชําระหรือไม่
ตรงตามกําหนดเวลา 
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 1.3.2  ปัจจัยภายใน 
  1.3.2.1 การปฏิบัติงานคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อาจมีการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ และ
กรอบนโยบายการลงทุน เช่น การให้วงเงินกู้เกินจากที่ระเบียบกําหนด หรือไม่เป็นไปกรอบนโยบาย
การลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์ผู้ขอกู้อาจไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ 
  1.3.2.2 ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชําระ จํานวนเงินการให้กู้ เป็นต้น 
  1.3.2.3 ระบบสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความสําคัญ 
เนื่องจากในปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ธุรกรรมทางการเงินมีหลากหลาย ซึ่งธุรกรรมด้าน
สินเชื่อยังเป็นธุรกรรมหลักที่ทํารายได้หลักให้แก่สหกรณ์ ดังนั้น การนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานจึงเป็นสิ่งสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นการคํานวณสิทธิการกู้ คํานวณการผ่อนชําระ
ดังนั้น สหกรณ์จึงต้องมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
  1.3.2.4 กระบวนการติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้มีการผิดนัด
ชําระหนี้ สหกรณ์จะต้องมีกระบวนการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการติดตามท่ีชัดเจน 
และมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ําเสมอ 
  1.3.2.5 ข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน ไม่มีความรัดกุมที่จะ
บังคับใช้ทางกฎหมาย หากมีความจําเป็นต้องดําเนินคดีกับสหกรณ์ผู้ผิดนัดชําระหนี้ 
 
1.4  ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงดา้นเงนิให้กู้แก่สหกรณอ์ื่น 
 
 สหกรณ์จะต้องมีการติดตามตัวบ่งชี้ที่อาจเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อจะสามารถแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสินเชื่อได้อย่างทันเวลา 
 
 1.4.1 ตัวบ่งชี้ภายนอก 
  1.4.1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ผู้ขอกู้  
  1.4.1.2 กระแสเงินสดรับของสหกรณ์ผู้ขอกู้ลดลง เนื่องจากการเก็บเงินเพื่อชําระ
หนี้ของสมาชิกสหกรณ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
  1.4.1.3 อัตราการก่อหนี้ของสหกรณ์ผู้ขอกู้เพิ่มมากขึ้น หรือเกินจากวงเงินกู้ยืมและ
ค้ําประกันตามที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 
  1.4.1.4 มูลค่าของหลักทรัพย์ที่นํามาค้ําประกันเงินกู้มีมูลค่าลดลงอย่างมีนัยสําคัญ 
  1.4.1.5 ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ผู้ขอกู้มีการรายงานงบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ
ต่อโครงสร้างการบริหารงาน หรือส่งผลต่องบการเงินของสหกรณ์ 
  1.4.1.6 การไม่นําส่งเงินเพื่อชําระหนี้ตามจํานวนเงินและกําหนดเวลา 
 
 1.4.2 ตัวบ่งชี้ภายใน 
  1.4.2.1 มีการจ่ายเงินกู้เกินกว่าระเบียบที่สหกรณ์กําหนด 
  1.4.2.2 การขยายเพดาน วงเงินกู้ และ/หรือ งวดผ่อนชําระมากเกินไป 



43 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
 

          1.4.2.3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป ที่ ใช้ เสื่อมสภาพ  ระบบ
สารสนเทศที่ขาดประสิทธิภาพอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อผิดพลาดได้  
                  1.4.2.5 เจ้าหน้าที่ติดตามหนีไ้ม่ติดตามทวงถาม ไม่รายงานผลให้คณะกรรมการทราบ 
 
1.5 ปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 
     1.5.1 มีการวิเคราะห์การให้เงินกู้อย่างมีระบบ มีมาตรฐาน  และเป็นไปตามข้อบังคับ และ
ระเบียบ และกรอบนโยบายการลงทุน 
 1.5.2 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ตลอดจน
เข้าใจถึงที่มาของระเบียบนั้นๆ ว่ามีหลักเกณฑ์ในการกําหนดอย่างไร 
 1.5.3 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในวิเคราะห์สินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ
รวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถพิมพ์รายงานข้อมูลต่างๆที่ต้องเสนอคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วนและ
รวดเร็ว เช่น จํานวนสินเชื่อที่ย่ืนขออนุมัติ ประเภทและมูลค่ารวมของสินเชื่อที่อนุมัติ จํานวนและ
สถานะของสินเชื่อที่ผิดนัดชําระหนี้ เป็นต้น 
 1.5.4 ติดตามสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ผู้ขอกู้อย่างสม่ําเสมอ 
 1.5.5 ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ของขบวนการสหกรณ์อย่างสม่ําเสมอ 
              1.5.6 มีคณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญากู้ทุกประเภทที่อนุมัติ 
และตรวจสอบเอกสารหลักประกัน  
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ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดการความเสี่ยงดา้นการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
 
2.1 บทบาท หน้าที ่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะทาํงานการบรหิารความเสี่ยง 
 2.1.1 บทบาทของคณะกรรมการสหกรณ์และผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการมีหน้าที่ในการบริหาร ควบคุมดูแล และติดตามความเสี่ยง ทั้งนี้ 
คณะกรรมการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน เพื่อให้
สามารถกําหนดและอนุมัติกรอบความเสี่ยง และขอบเขตความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ รวมถึงดูแล
ให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดการความ
เสี่ยงด้านการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการควรดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1.1.1 การสร้างวิธีปฏิบัติด้านการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนที่เหมาะสม วิธีปฏิบัติด้าน
การให้เงินกู้ เป็นการสร้างมาตรฐานทางสินเชื่อที่ดี 
  2.1.1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการให้เงินกู้แก่
สหกรณ์อ่ืนที่เหมาะสม คณะกรรมการควรประเมิน ทบทวน อนุมัตินโยบายและแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่ออย่างสม่ําเสมอ 
  2.1.1.3 การสร้างเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมคณะกรรมการ
ต้องรับผิดชอบในการนําแผนกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติมาพัฒนาเป็นนโยบาย ขั้นตอน การ
ติดตาม และการควบคุมความเสี่ยง 
 
 2.1.2  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการย่อย 
  2.1.2.1 คณะอนุกรรมการลงทุน ทําหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสารสัญญา 
ตรวจสอบและควบคุมหลักประกัน ดูแลและติดตามการชําระหนี้  ดูแลการแก้ไขปัญหาในการชําระหนี้
ของสมาชิกให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา  
  2.1.2.2 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย มาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ เพี่อลดความเสี่ยง กําหนดนโยบายการวัด ติดตาม รายงาน
และควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
 
 2.1.3  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการดําเนินการ 

คณะอนุกรรมการ       
บริหารเงินลงทุน 

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

คณะผู้ตรวจสอบบัญชี/     
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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2.2 การบริหารความเสี่ยงดา้นการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
 การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์นอกจากจะต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญ และ
ความเชี่ยวชาญในการกําหนดนโยบายการให้สินเชื่อ ตลอดจนความชํานาญของเจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์
สินเชื่อแล้ว การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อก็เป็นกระบวนการสําคัญ เมื่อสหกรณ์จะพิจารณาให้
สินเชื่อแต่ละรายจึงต้องคํานึงถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่จะตามมาด้วย สหกรณ์จึงต้องมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ดังนี้ 
 
 2.2.1 การระบุความเสี่ยงดา้นสินเชื่อ 
  สหกรณ์ควรมกีารระบุความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยงด้านนี้ ได้แก่ ความ
เสี่ยงจากคุณภาพของลูกหนี้ ความเสี่ยงจากกระบวนการให้สินเชื่อของสหกรณ์ และความเสี่ยงจาก
หลักประกัน 
  2.2.1.1 ความเสี่ยงจากคุณภาพของลูกหนี้ สหกรณค์วรมีกระบวนการในการ
พิจารณาคุณภาพของลูกหนี้อย่างรัดกุม โดยพิจารณาดังนี้ 
  1) กฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้เงินกู้
แก่สหกรณ์อ่ืน 
  2) งบการเงินประจําปี ผลการดําเนินงานประจําปี ตลอดจนรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ผู้ขอกู้ 
  3) ความสามารถในการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากเอกสารทางการเงิน (งบ
ทดลองประจําเดือน) กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย และกระแสเงินสดคงเหลือ 
  4) วงเงินกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชําระคืน  
  5) การกระจุกตัวในการลงทุนของสหกรณผ์ู้ขอกู้ 
  6) วัตถุประสงค์ในการขอกู ้
  2.2.1.2 ความเสี่ยงจากกระบวนการให้สินเชื่อของสหกรณ์ เป็นปัจจัยสําคัญที่
เกี่ยวกับนโยบายการให้สินเชื่อของสหกรณ์ ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงินกู้ 
ซึ่งจะเกี่ยวกับกระบวนการ และบุคลากรของสหกรณ์ ดังนี้ 
  1) มาตรฐานของการวิเคราะห์เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืนไม่เพียงพอ 
  2) การวิเคราะห์การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกีย่วกับการให้เงินกู้แก่สหกรณอ่ื์น  
  3) การอนุมัติเงินกู้ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
  4) ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์ในกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อ 
การอนุมัติ การจ่าย / โอนเงินให้แก่ผู้สหกรณ์ผู้ขอกู้  
  4) การไม่เก็บขอ้มูลการผิดชําระหนี้ของลูกหนี้และแจ้งต่อผูบั้งคับบัญชา
ทราบ 
  5) กระบวนการติดตามหนี้ไม่มีความสมํ่าเสมอ 



46 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด  
 

  2.2.1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกันที่ใช้ในการค้ําประกันเงินกู้ ดังนั้น การพิจารณา
หลักประกันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้นํามาใช้เป็นหลักประกัน สหกรณ์จึงควรมีการพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบ ดังนี้ 
  1) ความครบถ้วนของเอกสารประกอบคําขอกู้ และหนังสือค้ําประกันให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอกู้เงินของสหกรณ์ 
  2) ความครบถ้วน ชัดเจนของลายมือชื่อของผู้ค้ําประกัน 
  3) มติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการที่อนุมัติให้กู้ยืมเงิน 
  4) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่นํามาค้ําประกัน (ถ้ามี) สหกรณ์ควรพิจารณา
สภาพคล่องของหลักประกัน มูลค่าของหลักทรัพย์ ว่ามีความเพียงพอกับวงเงินกู้ที่สหกรณ์จะอนุมัติ
หรือไม่ 
  5)  ประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ํ าประกันอย่างสม่ํ า เสมอ  และ
เปรียบเทียบกับมูลค่าหนี้เงินกู้คงเหลือที่มีอยู่กับสหกรณ์ 
 
 2.2.2 การวัดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
  สหกรณ์ควรมีเครื่องมือที่เหมาะสมที่ใช้วัดความเสี่ยง เพื่อที่จะให้คณะกรรมการ
ทราบถึงระดับความเสี่ยงว่าในช่วงเวลานั้นความเสี่ยงอยู่ในระดับใด และจะได้นํามาพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการหรือเครื่องมือในการวัด
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
 

ประเภทของความเสี่ยง  
ระดับความเสี่ยง 

ปกติ ปานกลาง มาก 
1. ความเสี่ยงจากคุณภาพของลูกหนี ้
1.1 จํานวนรายของการค้างนัดชําระหนี้ทัง้เงินต้นและหรือดอกเบี้ย 

   

    - ไม่มีผู้ค้างชําระ /   
    - 1 ราย  /  
    - 2 รายขึ้นไป   / 

1.2 ผู้สอบบัญชขีองสหกรณ์ผู้ขอกู้มีการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
อย่างเป็นสาระสําคัญ 

   

    - ไม่มีสหกรณ์ผู้ขอกูร้ายใดที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบ
การเงินอย่างเปน็สาระสําคัญ 

/   

    - 3 ราย  /  
    - 4 รายขึ้นไป 
 

  / 

2. ความเสี่ยงจากกระบวนการให้สินเชื่อของสหกรณ ์
2.1 จํานวนรายที่ใหสิ้นเชื่อเกินจากวงเงินกูท้ี่ระเบียบกําหนดตอ่ป ี

   

       - ไม่มีการอนุมัติเกินจากวงเงินกู้ทีร่ะเบียบกําหนด /   
       - 1 ราย  /  

  - 2 รายขึ้นไป   / 
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ประเภทของความเสี่ยง  
ระดับความเสี่ยง 

ปกติ ปานกลาง มาก 
2.2 จํานวนครั้งที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด    

  - 1 ครั้ง /   
  - 2 ครั้ง  /  
  - 3 ครั้ง   / 

2.3 จํานวนครั้งที่ฝ่ายติดตามหนี้ไม่รายงานการชําระหนี้ตอ่ผู้บังคับบัญชา 
กรณีมกีารค้างชาํระ 

   

- 1 ครั้ง /   
- 2 ครั้ง  /  
- 3 ครั้ง   / 

3. ความเสี่ยงจากหลักประกัน 
3.1 จํานวนรายที่เอกสารการค้าํประกันไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถ้วนต่อเดือน 

   

- 1 ราย /   
- 2 ราย  /  
- 3 ราย   / 

3.2 ร้อยละการลดลงของมูลค่าหลักประกันของสหกรณ์ผู้ขอกูแ้ต่ละราย 
(นับจากวันที่อนุมัติเงินกู้) กรณีใช้หลักทรพัยคํ้์าประกัน 

   

- ร้อยละ  5 ของมูลค่าหลักประกัน /   
- ร้อยละ 10 ของมูลค่าหลักประกัน  /  
- ร้อยละ 15 ของมูลค่าหลักประกัน   / 

3.3 จํานวนสหกรณ์ลูกหนี้ท่ีไม่เปลี่ยนผู้ค้ําประกันเมื่อเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่ 
(เปลี่ยนผู้ค้ําฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือนนับจากสหกรณ์ผู้กู้มีการเปลี่ยน
กรรมการซึ่งเป็นผู้ค้ําประกันเดิม) 

   

 - ไม่มี /   
 - 1 ราย  /  
 - >1 ราย   / 
 
 2.2.3 การติดตามและการรายงานความเสี่ยง  
                       สหกรณ์มีการสร้างเครื่องมือการวัดความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการวัดอย่างน้อยเดือน 
1 ครั้ง เพื่อติดตามเผ้าระวัง สถานการต่างๆ รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของ
การให้สินเชื่อ ซึ่งปัจจัยที่จะทําให้การติดตามผลความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้   

            ปัจจัย ความถี่ในการติดตามผล 
รายวัน รายเดือน รายไตรมาส 

จํานวนการผิดนัดชําระหนี้  / / 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน   / 
การตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรม
และสญัญา 

 / / 
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            ปัจจัย ความถี่ในการติดตามผล 
รายวัน รายเดือน รายไตรมาส 

จํานวนการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด  / / 
จํานวนการอนุมัติเงินกู้เกินจากระเบียบ  /  
การลดลงของมูลค่าหลักประกัน         / 
ประเมินมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูล   / 
จํานวนการอนุมัติสินเชื่อแต่ละประเภท  /  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของตลาด  / / 

    
  การรายงานผล  
 เมื่อคณะทํางาน รวบรวมข้อมูลต่างๆแล้ว จึงรายงานผลให้ทราบถึงสถานการณ์ ของ
สหกรณ์ว่าปัจจุบันที่ความเสี่ยงด้านสินเชื่อมากน้อยเพียงใด จึงแบ่งการรายงานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ดังนี้  
  1. ฝ่ายจัดการ เป็นการรายงานผลระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
นําเสนอรายงานต่อรองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ หรือ ผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประจําวัน เช่น การอนุมัติ
เงินกู้ รายงานการจ่ายเงินกู้ ปริมาณการชําระคืนเงินกู้ เป็นต้น 
 2. ระดับคณะอนุกรรมการลงทุน ฝ่ายจัดการรายงานข้อมูลต่างๆ ของความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน เป็นรายเดือน 
 3. ระดับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการรายงานข้อมูลต่างๆ ของความ
เสี่ยงด้านการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส 
 4. ระดับคณะกรรมการดําเนินการ ได้แก่ การรายงานผลระหว่างคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการดําเนินการ จะเป็นข้อมูลรายไตรมาส 
 ในระหว่างปฏิบัติงานหากเจ้าหน้าที่พบว่า ระดับความเสี่ยงเพิ่มระดับขึ้นจนเป็น
สาระสําคัญ อาจนําเสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางแก้ไขตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วจึงนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบต่อไป 
 
 2.2.4 การควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
                  การควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ มีองค์ประกอบที่สําคัญได้แก่  
  2.2.4.1  กําหนดเป้าหมายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้    

1.1.1.1  มีกระบวนการบริหารสินเชื่อที่ดี ประกอบด้วยปัจจยัต่าง ๆ ดังนี้ 
1) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ  
2) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ควรต้องได้รับข้อมูลประเภทต่าง ๆ 
และทบทวนเป็นประจํา ดังนี้ 

- ข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ผู้ขอกู้ 
- ปริมาณของสินเชื่อรวม 
- รายงานการอนุมัติสินเชื่อ  
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- รายงานการผิดนัดชําระหนี้  
- ความคืบหน้าในการแก้ไขสหกรณ์ที่มีปัญหา  
- รายงานการชําระหนี้ที่ผิดปกติ 

3) สหกรณ์ต้องมีมาตรฐาน และกระบวนการวิเคราะห์ความสามารถใน
การชําระหนี้ของสหกรณ์ผู้ขอกู้ 
4) ความสมบูรณ์ ถูกต้องของสัญญากู้เงินและหนังสือสัญญาค้ําประกัน
สัญญาจํานอง รวมถึงการลงลายมือชื่อของคู่สัญญา ซึ่งจะมีผลต่อการ
ดําเนินคดี การเรียกหนี้คืนได้ตามกฎหมาย  
5) การกําหนดอัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ สหกรณ์
ควรจะกําหนดอัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนชําระให้สัมพันธ์กับ
ความเสี่ยงของเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 
 6) มีการทบทวนการอนุมัติสินเชื่อ ทบทวนและประเมินหลักประกันเงินกู้
เช่น มีการสุ่มเปรียบเทียบวิธีและการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกันของ
บริษัทประเมินหลักประกันว่ามีคุณภาพแตกต่างกันหรือไม่ 
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ความเสี่ยงดา้นตลาด 
 
ส่วนที่ 1 คํานยิามและที่มาของความเสี่ยงด้านตลาด 
 
1.1 คํานิยามของความเสี่ยงด้านตลาด 
 
 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่สหกรณ์อาจได้รับความ
เสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันที่เกิดจากการ
เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน (Equity Price) 
และอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate) ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของสหกรณ์ 
ความเส่ียงด้านตลาดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากราคา 
 
1.2 ประเภทของความเสี่ยงด้านตลาด 
 
 1.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ธุรกรรมที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น ตราสารหนี้ อนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงตราสารหนี้หรือ
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Derivatives) และหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายตราสารหนี้ 
 1.2.2 ความเสี่ยงจากราคา (Equity Price Risk) ธุรกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และตราสารทุน อนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงตราสารทุนและ
หลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายตราสารทุน 
 1.2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) เป็นความเสี่ยงที่รายได้
ของสหกรณ์ได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  
 
1.3 แหล่งที่มาของความเสีย่งด้านตลาด 
 
 ความเสี่ยงด้านตลาดเป็นความเสี่ยงที่สหกรณ์ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาของตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งการ
ขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น ความเสี่ยงด้านตลาดจึงมีเพียงปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านตลาด  
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เป็นองค์กรทางการเงินที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 
ดําเนินงานเฉพาะภายในราชอาณาจักรไทย และใช้สกุลเงินไทยเท่านั้น อีกทั้งในขณะนี้สหกรณ์ไม่มีการ
ลงทุนในตราสารทุนอยู่ในพอร์ตการลงทุนของสหกรณ์ สหกรณ์จึงไม่มีผลกระทบทางตรงกับความเสี่ยง
ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากราคา 
 ดังนั้นสหกรณ์จะขอกล่าวถึงเพียงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายรับ 
รายจ่าย ของสหกรณ์โดยตรงหากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพียง 2 ประเภท ได้แก่ 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากราคา เนื่องมาจากสหกรณ์ไม่ได้มีรายได้หรือรายจ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับอัตราแลกเปลี่ยน  
 
 1.3.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสียหายต่อรายได้ดอกเบี้ยของ
สหกรณ์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินที่มีความสัมพันธ์ต่อ
อัตราดอกเบี้ยซึ่งมีแหล่งที่มา ได้แก่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 
 1.3.2 ความเสี่ยงจากราคา  เป็นความเสี่ยงที่รายได้ได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และตราสารทุน ทําให้มูลค่าของพอร์ตเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อ
ขาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์์เพื่อการทํากําไรของสหกรณ์ลดลง 
 
1.4 ตัวบ่งชีค้วามเสี่ยงด้านตลาด 
 
 1.4.1 การปรับดอกเบี้ยนโยบาย คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดขึ้น
เป็นดอกเบี้ยอ้างอิง และยังใช้เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
ซึ่งการกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์จะสังเกตจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นหลัก 
เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงกับรายได้ และ รายจ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ของสหกรณ์เมื่อ 
ธปท. ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น หมายความว่า สถาบันการเงินจะปรับอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสหกรณ์โดยตรง เมื่อสหกรณ์มีธุรกรรมที่มี
ความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย (เงินกู้ยืม ต๋ัวสัญญาใช้เงิน) 
 
 1.4.2 การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ สืบเนื่องมาจากการ
ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทําให้ธนาคารพาณิชย์จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงจากดอกเบี้ย
นโยบาย ซึ่งส่งผลกระทบทําให้สหกรณ์อาจต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น หรือ ลดลง ก็ได้ 
 
 1.4.3 กําไรขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  สหกรณ์ได้มีการจัดทําการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
เป็นประจําทุกเดือน โดยเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนของเงินลงทุนที่อยู่ในพอร์ตของ
สหกรณ์ ดังนั้นหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็จะส่งผลต่อราคาของตราสารในตลาดด้วยเช่นกัน 
อาจทําให้มูลค่าของตราสารที่สหกรณ์ถือครองอยู่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงได้  
 
 1.4.4 การเปลี่ยนระดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร เนื่องจากสหกรณ์มีการลงทุน
ในตราสารหนี้ ซึ่งสหกรณ์จะสามารถลงทุนได้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการพิจารณาลงทุนสหกรณ์จึง
ต้องคํานึงถึงระดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นสําคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงของระดับความ
น่าเชื่อถือเพิ่มระดับขึ้นหรือลดลง จึงมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านตลาดด้วยเช่นกัน 
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ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดการความเสี่ยงดา้นตลาด 

2.1 บทบาทหน้าที่และการจดัโครงสร้างองค์กรด้านตลาด 
 
 2.1.1 บทบาทของคณะกรรมการสหกรณแ์ละผูบ้ริหารระดับสูง 
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ดําเนินงานโดยคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้
กําหนดแนวนโยบายในการบริหารงาน และนํามาสู่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ ฝ่ายจัดการ ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการได้แต่ง ต้ังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อบริหารงานในแต่ละลักษณะงาน  ได้แก่ 
คณะอนุกรรมการลงทุน คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
คณะกรรมการหลักดูแลเฉพาะด้าน  
  ปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงก็เป็นเรื่องสําคัญที่สหกรณ์ได้นํามาจัดทําเป็นโครงการ
บริหารความเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการจึงได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อกํากับดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของสหกรณ์ ซึ่งได้กําหนดบทบาทและหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
  1) กําหนดยุทธศาสตร์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
  2) เสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อให้
ความเห็นชอบ 
  3) ติดตามการบริหารความเสี่ยงและนําเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ต่อคณะกรรมการดําเนินการ ทุกไตรมาส 
  4) สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและเข้าร่วมประชุมได้ 
  5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 
 
 2.1.2 บทบาทของคณะกรรมการย่อย 
 
  เนื่องจากความเสี่ยงด้านตลาดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ราคาของตราสาร 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายการในงบการเงินที่มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นคณะกรรมการที่
คอยกํากับดูแล ได้แก่ คณะอนุกรรมการลงทุนและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้แต่งต้ัง
คณะทํางานฝ่ายจัดการเพื่อควบคุมดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาดไว้ อีกด้วย 
  โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้ 
  1) กําหนดกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
  2) กําหนดผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด 
  3) ติดตามผลการดําเนินงานและระดับความเสี่ยงด้านตลาดโดยรวมของสหกรณ์ 
  4) ดูแลให้สหกรณ์พัฒนาหลักการพื้นฐานในการระบุ วัด ติดตาม รายงานและ
ควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด 
  5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 



53 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
 

  คณะทาํงานทาํแผนบริหารความเสี่ยงดา้นตลาด 
  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเห็นสมควรให้ฝ่ายจัดการแต่งต้ัง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทํารายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน โดยมี
กรรมการทําหน้าที่ผู้จัดการเป็นที่ปรึกษา ซึ่งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ประกอบด้วย 
  1) รองผู้จัดการส่วนการเงิน 
  2) ฝ่ายการเงิน 
  3) ฝ่ายเงินรบัฝาก 
  4) ฝ่ายบัญชีและการลงทุน 
  5) เจ้าหน้าทีฝ่า่ยบริหารงานทั่วไป (ทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ) 
  โดยมีการแบ่งอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามสายการปฏิบัติงาน คณะทํางานมี
หน้าที่ ดังนี้ 
  1) เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย 
  2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อนํามาวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์  
  3) ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผล ปัจจัยต่าง ๆ ที่มผีลกระทบต่อความเสี่ยงด้าน
ตลาด   
  4) รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
อํานวยการ 
 
 2.1.3 โครงสรา้งการบริหารความเสี่ยงดา้นตลาด 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

คณะอนุกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการ 

ลงทุน 

คณะทํางาน 
บริหารความเสี่ยง 

(ฝ่ายจัดการ) 

แต่งต้ัง แต่งต้ัง 

รายงาน 

รายงาน รายงาน 

คณะกรรมการ 
ดําเนินการ 
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2.2 การบริหารความเสี่ยงดา้นตลาด 
 
 2.2.1 การระบุความเสี่ยงดา้นตลาด 
 
  ความเสี่ยงด้านตลาดเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ทั้งเงินกู้และเงินฝาก ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับรายการต่าง ๆ ในงบการเงินสหกรณ์ที่มีความสัมพันธ์
กับอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกหรือลบก็ตาม รายการที่มีความสัมพันธ์กับอัตรา
ดอกเบี้ยในงบการเงินของสหกรณ์มีดังนี้ 

รายการที่มีความสัมพนัธ์กับอัตราดอกเบี้ย 
1. สินทรัพย์ 
 
2. หนี้สิน 
 
3. ทุนของสหกรณ์ 
 
4. รายได้ 
 
5. รายจ่าย 
 

- ลูกหนี้เงินใหกู้้ 
- เงินลงทุน 
- เงินกู้ยืม 
- เงินรับฝาก 
- ทุนเรือนหุ้น 
- กําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 
- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 

 
  เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านตลาดที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณม์าจากการเปลี่ยนแปลงของ         
“อัตราดอกเบีย้นโยบาย”  
  ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยนโยบาย จึงเป็นปัจจัยสําคัญทีม่ีผลกระทบโดยตรงกับรายการ
ในงบการเงินของสหกรณ์ หรอื การดําเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้ 
 
 

1. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย 

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อนํามาวิเคราะห์และประเมิน 
   สถานการณ ์ 
3. ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผล ปัจจัยต่าง ๆ ที่มผีลกระทบต่อความเสี่ยงด้านตลาด 
4. รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการลงทุน 
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รายการ 
ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) 

เพิ่มขึน้ ลดลง 
1. อัตราดอกเบี้ยจ่ายเงิน

กู้ยืม 
- ทําให้สหกรณ์อาจต้องรับภาระจาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมที่สหกรณ์กู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบัน
การเงินอาจปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เพิ่มขึ้นตามดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้น 

- สหกรณ์อาจลดภาระจาก 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม ทําให้
ต้นทุนของสหกรณ์ตํ่าลง           

2. อัตราดอกเบี้ยจ่ายเงิน
ฝาก 

- หากดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น สถาบัน
การเงินอาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากสูงตามไปด้วย เพื่อระดมเงิน
ฝากจากลูกค้า จะส่งผลทําใหส้หกรณ์
อาจต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้เป็นไปตามแผนกล
ยุทธ์ของสหกรณ์คือ มีอัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากสูงกว่าสถาบันการเงิน 

- สหกรณ์อาจไม่จําเป็นต้อง
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับ
ฝากลงตามดอกเบี้ยนโยบาย 
หากสหกรณ์ต้องการระดมเงิน
ฝากจากสมาชิก ซึ่งการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทําให้
สมาชิกนําเงินมาฝากกับ
สหกรณ์เพิ่มขึน้ เนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนดกีว่าสถาบัน
การเงิน 

3. ราคาของตราสารหนี้ - เมื่อดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นก็จะ
ส่งผลทําให้ Yield เพิ่มขึ้น ทาํให้ราคา
ของตราสารลดลง สหกรณ์ควรถือ
ครองตราสารไว้ก่อน เพื่อรับ
ผลตอบแทนตามราคา coupon ที่ตรา
ไว้ แต่จะส่งผลดีหากสหกรณจ์ะซื้อตรา
สารใหม่เข้ามาในพอร์ตการลงทุน 
เนื่องจากราคาของตราสารจะลดต่ําลง 
จะทําให้สหกรณ์จ่ายเงินซื้อตราสาร
น้อยลงด้วย 

- การลดลงของดอกเบี้ย
นโยบายส่งผลทําให้ Yield 
ลดลง จะมีผลดีต่อตราสารหนี้ที่
สหกรณ์ถืออยู่ เนื่องจากเมื่อ 
Yield ลดลง ทาํให้ราคาของ
ตราสารเพิ่มขึ้น สหกรณ์อาจ
จําหน่ายตราสารหนี้บางตัวออก
เพื่อทํากําไร แต่สหกรณ์จะต้อง
หาเงินลงทุนอื่นมาทดแทน (แต่
จะต้องทํา Reinvestment 
เพื่อดูความคุ้มค่า) แต่จะไม่ดี
หากสหกรณ์จะลงทุนซื้อตรา
สารหนี้ เพราะต้องจ่ายเงินซื้อ
ตราสารหนี้มากขึ้น 

4. อัตราดอกเบี้ยรับจาก
เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 
 
 
 

- สหกรณ์จะมองถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
พิเศษวนาเคหะ ซึ่งหากมีการปรับ
เพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยนโยบาย อาจทําให้
สมาชิกหันมาใช้บริการเงินกู้วนาเคหะ
ของสหกรณ์มาขึ้น จึงเป็นโอกาสของ
สหกรณ์ในการที่จะปรับนโยบายการให้

- เมื่อ ธปท.ประกาศลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลง อาจทําให้
สถาบันการเงินปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลดลงตามไป
ด้วย จึงเป็นช่องทางทําให้
สถาบันการเงินอาจมีการ
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รายการ 
ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) 

เพิ่มขึน้ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินกู้ประเภทนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ความต้องการของสมาชิก ไมว่่าจะเป็น
อัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน หรือ
สามัญ อาจปรบัตัวสูงขึ้นตามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก เพื่อให้มีความ
สมดุลระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และ
เงินฝาก จะส่งผลทําให้รายรบัจาก
ดอกเบี้ยเงินให้กู้เพิ่มมากขึ้นด้วย  
- การปรับเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยนโยบาย
อาจส่งผลกบัดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืม
แบบดอกเบี้ยคงที่ ที่ให้เงินกู้แก่สมาชิก
ไปแล้ว ซึ่งสหกรณ์จะไม่สามารถปรับ
เพิ่มขึ้นได้ ทําให้สหกรณ์เสียโอกาสจาก
ดอกเบี้ยแบบคงที่ ซึ่งมีระยะเวลาคงที่ 
3 ปี 

ส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า 
สมาชิกสหกรณ์อาจมีการทํา 
Refinance ไปยังสถาบัน
การเงินต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ดอกเบี้ยตํ่า ซึ่งจะส่งผลกับ 
ดอกเบี้ยรับเงินกู้ยืมแบบ
ลอยตัว สหกรณ์อาจต้องปรับ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวลง เพื่อ
รักษาสมาชิกผูกู้้เงินไว้ ทําให้
รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ลดลงตามไปด้วย  

 
  ในส่วนของบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ จะได้รับผลกระทบทางอ้อม
ตามมา อันเนื่องมาจากความเสี่ยงด้านตลาดที่กระทบต่อรายได้และรายจ่ายของสหกรณ์ 
 
 2.2.2 การวัดความเสี่ยงดา้นตลาด 
 
  การวัดความเสี่ยงด้านตลาดเป็นขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง สหกรณ์ควรมีระบบการวัดความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสามารถประเมินผลกระทบที่มีต่อ
รายได้ รายจ่ายของสหกรณ์ ดังนั้น การวัดความเสี่ยงควรมีลักษณะ ดังนี้ 
  2.2.2.1 สามารถวัดความเสี่ยงด้านตลาดที่มีผลกระทบกับรายการในงบการเงินที่มี
ความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยได้ 
  2.2.2.2 ข้อมูลที่ใช้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา หากมีการปรับปรุง
ข้อมูลต้องจัดทําเอกสารประกอบอย่างชัดเจนถึงรายละเอียดและเหตุผลของการปรับปรุง เพื่อความ
เข้าใจและสามารถสอบทานได้ 
  2.2.2.3 การใช้สมมติฐานและปัจจัยต่าง ๆ ในการประเมินผลจากการวัดความเสี่ยง 
ควรมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  
  สหกรณ์ควรมีระบบการวัดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อรายได้ รายจ่าย 
เป็นแบบจําลองที่ใช้กันทั่วไป โดยเน้นที่ 
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  1) รายได้จากดอกเบี้ยรับสุทธิ โดยพิจารณาความเสี่ยงต่อรายได้ตามบัญชีเกณฑ์
สิทธิ (Accrual account) ซึ่งวิธีนี้คล้ายกับการทํางบประมาณ (Budgeting หรือ Forecasting) 
  2) กําไรขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (Mark-to-Market) 
ของเงินลงทุนที่อยู่ในพอร์ตของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะสามารถดูทิศทางของราคาที่เปลี่ยนไปของเงิน
ลงทุนได้  
  3) รายจ่ายจากดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืม ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนี้จะเป็นผลมาจาก
การปรับเพิ่มหรือลดของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
  สําหรับสถาบันการเงินทั่วไปมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวัดความเสี่ยงด้านตลาด
ด้วยกันหลายวิธี เช่น การจําลองสถานการณ์ สมมติฐานเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย สมมติฐานเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของลูกค้าโดยใช้วิธีการทางการเงินที่ซับซ้อน เพราะสถาบันการเงินมีกลุ่มลูกค้าทั่วไป ปัจจัย
เสี่ยงมีมากมาย จึงมีความจําเป็นต้องใช้วิธีการทางเงินเข้ามาเป็นเครื่องมือในการวัด คํานวณความเสี่ยง
ต่าง ๆ แต่สําหรับสหกรณ์ปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบโดยตรงกับสหกรณ์ คือ การปรับดอกเบี้ยนโยบาย 
ดังนั้น สหกรณ์จึงต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
 
  2.2.2.1 การวัดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
  การวัดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากการปรับดอกเบี้ย
นโยบายนั้น สหกรณ์ควรคํานึงถึงปัจจัยที่จะใช้วัดความเสี่ยงจากดอกเบี้ย ดังนี้  
  1) ช่วงของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Spread) ว่ามีการปรับมากน้อยเท่าไร 
เช่น ดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นร้อยละ 0.25 หรือ 0.50 เป็นต้น ซึ่งการปรับดอกเบี้ยขึ้นหรือลงนั้น มี
ผลกระทบต่อรายได้ รายจ่ายของสหกรณ์โดยตรง โดยเฉพาะเงินกู้ยืม และผลตอบแทนจากการลงทุน 
  2) ความถี่ของการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายหาก ธปท. ประกาศปรับ
อัตราดอกเบี้ยเมื่อไร นั่นหมายความว่า เป็นการส่งสัญญาณถึงสภาพเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ซึ่งสถาบัน
การเงินจะต้องสามารถปรับตัวรองรับกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งหากความถี่ในการปรับมี
มากเกินไป สหกรณ์จะต้องมีติดตามสถานการณ์ของประเทศว่าเหตุใดจึงมีการปรับอัตราดอกเบี้ย 
 
  2.2.2.2 การวัดความเสี่ยงจากราคา 
  การวัดความเสี่ยงจากราคานั้น สหกรณ์จะสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหรือมูลค่าของตราสารที่สหกรณ์ถือครองอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด หากราคา
ของตราสารสูงขึ้นสหกรณ์ควรจําหน่ายเพื่อทํากําไรหรือไม่ ซึ่งหากสหกรณ์จําหน่ายเพื่อทํากําไร 
สหกรณ์ควรพิจารณาด้วยว่าสหกรณ์สามารถหาตราสารมาทดแทนได้หรือไม่ สหกรณ์จะทราบ
รายละเอียดราคาของตราสารได้จาก หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนของเงินลงทุนระยะสั้น และ 
ระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด  
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ประเภทของความเสี่ยง 
ระดับความเสีย่ง 

ปกติ 
ปาน
กลาง 

มาก 

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบาย “เพิ่มขึ้น”ต่อครั้ง 
   1.1 ช่วงของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Spread) 
         -  25 bps / 

 
 
 

 

         -  50 bps  /  
         -  >=75 bps   / 
   1.2 ความถี่ในการปรับอัตราดอกเบี้ยต่อปี    
         -  1 ครั้ง /   
         -  2 ครั้ง  /  
         -  >=3 ครั้ง   / 
2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบาย “ลดลง”ต่อครัง้ 
    2.1 ช่วงของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Spread) 
          -  25 bps / 

  

          -  50 bps  /  
          -  >= 75 bps   / 
    2.2 ความถี่ในการปรับอัตราดอกเบี้ยต่อปี    
         -  1 ครั้ง /   
         -  2 ครั้ง  /  
         -  3 ครั้ง   / 

  
 2.2.3 การติดตามและการรายงานความเสี่ยงด้านตลาด 
 
  การติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุม ดูแล 
และติดตามสถานการณ์ของดอกเบี้ย ได้แก่ ฝ่ายการเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะเป็นผู้ติดต่อ
ประสานงานการทําธุรกรรมทางการเงินสถาบันการเงินอื่น ซึ่งจะทราบถึงอัตราดอกเบี้ย หรือ
ผลตอบแทนที่สหกรณ์จะได้รับอย่างสม่ําเสมอ 
  การรายงานผล ฝ่ายจัดการได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยจากแหล่ง 
ต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์อ่ืน เป็นต้น และจัดทํารายงาน
นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการลงทุนเป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบถึงสถานการณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้น ยกเว้น หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดมีความผันผวนมาก ฝ่ายจัดการก็จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบทันที 
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ความถี่การติดตามความเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสาร 
 

ปัจจัย 
ความถี่ในการติดตาม 

รายวัน รายสปัดาห ์ รายเดือน 
1. ดอกเบี้ยนโยบาย   / 
2. ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน  /  
3. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน  /  
4. ราคาตราสารหนี้ / ตราสารทุน /   

 
**** กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างวิกฤตให้รายงานคณะกรรมการทันท ี
 
 2.2.4 การควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด 
 
  เนื่องจากการควบคุมความเสี่ยงด้านตลาดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยที่มีความสัมพันธ์ต่อรายได้ และรายจ่ายของสหกรณ์ ดังนั้นสหกรณ์จึงต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยงประเภทนี้อย่างรัดกุมและต่อเนื่อง ควรมีองค์ประกอบการควบคุม ดังนี้ 
  2.2.4.1 กําหนดเพดานความเสี่ยงที่สหกรณ์ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ หรือระดับความสูญเสีย ควรมีความเหมาะสมกับขนาดของสหกรณ์ และความ
ซับซ้อนของธุรกรรม ตลอดจนความเพียงพอของเงินทุน และสามารถชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจได้รับ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
  2.2.4.2 เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องติดตามสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศที่
จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศจากแหล่งต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น 
  2.2.4.3 มีการจัดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน  
  2.2.4.4 มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และเพียงพอ 
  2.2.4.5 จัดระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม 
   1) จัดทําปฏิทินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด ได้แก่ 
จํานวนเงินที่ขอกู้ วันที่ขอกู้ วันครบกําหนดชําระ อัตราดอกเบี้ย 
   2) มีการคํานวณดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมทุกครั้ง 
   3) จัดเก็บสถิติของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้จากแหล่งต่าง ๆ  
   4) จัดทําตารางพอร์ตการลงทุน และดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 
   5) เปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในพอร์ต
ของสหกรณ์ 
  สหกรณ์ควรมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญในการควบคุมความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ ดังนี้ 
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  1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง สหกรณ์ต้องไม่ลงทุนในเงินลงทุนที่ขัดต่อกฎหมาย 
หรือไม่เลือกลงทุนในเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงมากเกินไป เช่น ไม่ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือตํ่ากว่า A- แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูง ไม่เลือกลงทุนในตราสารทุนที่ขัดต่อ
กฎหมาย เป็นต้น 
  2) การลดความเสี่ยง สหกรณ์ต้องมีวินัยการลงทุนตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการลงทุนเมื่อเกิดภาวะดอกเบี้ยตลาด
เป็นทิศทางขึ้น ตลอดจนต้องมีการเก็บสะสมทุนสํารองและทุนรักษาระดับเงินปันผล เพิ่มในอัตราที่
เหมาะสม เนื่องจากทุนสํารองและทุนรักษาระดับเงินปันผล จะเป็นเงินลงทุนที่สหกรณ์สามารถจัดสรร
ยืดหยุ่นและใช้ในการประกอบการแก้ปัญหาการบริหารต้นทุนได้  
  3) การกระจายความเสี่ยง   การลงทุนของสหกรณ์ต้องไม่กระจุกตัวทั้งในด้าน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ในขบวนการสหกรณ์แล้ว ในการลงทุนแต่ละภาคส่วนก็ควรกระจายไปทั้ง
องค์กรที่ไปลงทุน ระยะเวลาของธุรกรรมตราสาร รวมถึงกําหนดเวลาของตราสารที่ลงทุนด้วย 
  4) การยอมรับความเสี่ยง บนแนวความคิดที่ว่า การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง 
ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะความเสี่ยงด้านตลาดขึ้น สหกรณ์ต้องมีแผนการรองรับโดยต้องประเมินผลกระทบ
และวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมกับความรุนแรงของความเสี่ยงในระดับต่างๆ ให้ครบถ้วน 
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ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ 
 
ส่วนที่ 1 คํานิยามและที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 
1.1 คํานิยามความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สหกรณ์กําหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนการดําเนินงานและแผนการนําไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ ทุน การดําเนินงาน หรือการดํารงอยู่ของสหกรณ์ 
ทั้งนี้ สามารถพิจารณาความเสี่ยงได้จากปัจจัยของเหตุการณ์ที่มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นร่วมกับผลความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการ ต้องวางแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานอย่างรอบคอบ 
ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานภายในที่เหมาะสมสําหรับ
การนําไปปฏิบัติ เช่น การจัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบติดตามและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและจัดการกับปัญหาของสถาบันการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ (strategic plan) คือ แผนที่แสดงทิศทางการดําเนินงานและสะท้อนวิสัยทัศน์ 
หรือเป้าหมายของสหกรณ์ โดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 3-5 ปี ซึ่งแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะต้องมีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย ยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้ 
 แผนดําเนินงาน (business plan) คือ แผนที่กําหนดกรอบการดําเนินงานโดยรวมของ
สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามแผนกลยุทธ์ข้างต้น และเป็นแนวทางให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ในการกําหนดแผนปฏิบัติการ (action plan) โดยทั่วไปจะเป็นแผนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี 
ประกอบด้วย เป้าหมาย ผลกําไร หน้าที่ความรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการดําเนินงาน และ
เกณฑ์ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงบประมาณของสหกรณ์ด้วย 
 
1.2 แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 
 แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จําแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ปัจจัยความ
เสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
 
 1.2.1 ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกท่ีสหกรณ์ควบคุมได้ยากหรือไม่
สามารถควบคุมได้ อันส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ ภาวะการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิก การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และข้อกําหนดของทางการเป็นต้น 
  1.2.1.1 ภาวะการแข่งขัน สหกรณ์ต้องคาดการณ์และปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งต้องวางแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานให้เหมาะสมกับการ
แข่งขันในปัจจุบันและอนาคต โดยคํานึงถึง 
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   1) คู่แข่งขัน สหกรณ์มีความเสี่ยงจากการมีคู่แข่งขันที่เป็นสถาบันการเงิน 
และธุรกิจอ่ืนที่ให้บริการบางประเภทคล้ายกับสหกรณ์ 
   2) การแข่งขันด้านดอกเบี้ย สหกรณ์จะมีความเสี่ยงจากคู่แข่งขันที่มี
โครงสร้างต้นทุนตํ่าและเสนอดอกเบี้ยในการให้บริการที่ดีกว่า 
   3) ผลิตภัณฑ์ใหม่ สถาบันการเงินคู่แข่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดลูกค้า 
  1.2.1.2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิก ในการบริโภคนิยมอาจมีผลต่อ
รายได้ของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการต้องติดตามดูแลการกําหนดกลุ่มสมาชิก เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อรายได้ของสหกรณ์  
  1.2.1.3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สหกรณ์เผชิญกับความเสี่ยงจาก
เทคโนโลยี จากการที่คู่แข่งขันสามารถพัฒนาระบบและ/หรือเครื่องมือในการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าและมีต้นทุนตํ่ากว่า  
  1.2.1.4 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น มีผลกระทบต่อผลประกอบการของสหกรณ์ แต่ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบดังกล่าวขึ้นอยู่กับขอบเขตการดําเนินงานและความสามารถในการปรับตัวของสหกรณ์ 
  1.2.1.5 ข้อกําหนดของทางการ กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของทางการ เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือการลงนามในสัญญา/ข้อตกลง ระหว่างส่วนราชการกับสถาบันการเงิน อาจเป็นอุปสรรค
ในการดําเนินงานอันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 
 1.2.2 ปัจจัยความเสี่ยงภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในที่สหกรณ์สามารถควบคุมได้ แต่
สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร ความ
เพียงพอของข้อมูล รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพียงพอต่อการทํางานของสหกรณ์เป็นต้น 
  1.2.2.1 โครงสร้างองค์กร สหกรณ์ควรมีโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับแผน    
กลยุทธ์และแผนดําเนินงาน และสามารถป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยบุคคลภายในสหกรณ์ที่
มิได้จัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงาน หรือมีการบริหารที่ไม่คล่องตัว 
อาจส่งผลให้การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ หรือ
อาจส่งผลให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยบุคคลภายใน 
  1.2.2.2 กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน สหกรณ์ที่มิได้กําหนดกระบวนการและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือกําหนดความรับผิดชอบที่ซ้ําซ้อน อาจส่งผลให้การปฏิบัติตามแผน
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการล่าช้าและผิดพลาดได้ง่าย 
  1.2.2.3 ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร แผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานที่
มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ 
ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของบุคลากร จํานวนบุคลากรที่
เพียงพอจะช่วยรองรับปริมาณงานและธุรกรรมได้ครบถ้วน บุคลากรควรมีความเช่ียวชาญและได้รับ
การฝึกอบรมที่จําเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  1.2.2.4 ความเพียงพอของข้อมูล สหกรณ์จะต้องได้รับข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อใช้ใน
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง และไม่ทันการ จะเป็น
อุปสรรคต่อการเข้าใจภาวะตลาด และส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงาน การกําหนด
เป้าหมาย และการบริหารงานขององค์กร 
  1.2.2.5 เทคโนโลยี สหกรณ์ต้องมั่นใจว่าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่สามารถแข่งขันและ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ โดยเฉพาะธุรกรรมที่มีความซับซ้อน พร้อมทั้งต้องปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถแข่งขันและรองรับปริมาณธุรกรรมใหม่ได้ 
 
1.3 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 
 สหกรณ์ควรติดตามตัวบ่งชี้ทั้งภายในและภายนอกที่ระบุถึงปัญหาด้านกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ ตัวบ่งชี้เหล่านี้จะช่วยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถติดตามหรือวิเคราะห์ปัญหา
เพิ่มเติมได้รวดเร็วขึ้น 
 
 1.3.1 ตัวบ่งชี้ภายนอก 
  1.3.1.1 ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อระดับผลประกอบการและฐานเงินของ
สหกรณ์ 
  1.3.1.2 สถาบันการเงินมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อดึงดูดลูกค้า 
 
 1.3.2 ตัวบ่งชี้ภายใน 
  1.3.2.1 การวางแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานไม่เหมาะสมกับการแข่งขันใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  1.3.2.2 ระเบียบข้อบังคับที่ไม่สอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์ 
  1.3.2.3 สหกรณ์ถูกครอบงําโดยผู้บริหารระดับสูง หรือสมาชิก กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  1.3.2.4 การกําหนดความรับผิดชอบที่ซ้ําซ้อน 
  1.3.2.5 ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรไม่รองรับปริมาณงานและธุรกรรมของ
สหกรณ์ 
  1.3.2.6 เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ไม่สามารถแข่งขันและตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก 
  1.3.2.7 โครงสร้างองค์กรที่ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ หรือการบริหารที่ไม่
คล่องตัว  
  1.3.2.8 กระบวนการและวิธีปฏิบัติงานไม่ชัดเจน หรือซ้ําซ้อน 
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1.4 ปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 
 ปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ คุณสมบัติของคณะกรรมการ การวางแผนกลยุทธ์และแผน
ดําเนินงาน คุณภาพของบุคลากรและการฝึกอบรมที่เพียงพอ ระบบการบริหารความเสี่ยง ฐานสมาชิก
ที่มั่นคง การริเริ่มออกผลิตภัณฑ์หรือให้บริการก่อนคู่แข่ง การได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เป็นต้น 
 
 1.4.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการ ควรมีความรู้ ประสบการณ์หลากหลายในด้านที่เป็น
ประโยชน์ เป็นอิสระ กระตือรือร้น เข้าใจภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันเป็นอย่างดี พร้อมที่จะ
ตัดสินใจให้เกิดการปฏิบัติ 
 
 1.4.2 การวางแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงาน เพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์และแผน
ดําเนินงานชัดเจนและมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อลด
ผลกระทบให้น้อยที่สุด 
 
 1.4.3 คุณภาพของบุคลากรและการฝึกอบรมที่เพียงพอ บุคลากรที่มีความรู้ ความ
ชํานาญ และประสบการณ์ จะเขา้ใจภาวะการแข่งขัน และสามารถคาดการณ์แนวโน้มของธุรกรรมและ
กําหนดบริการที่จะเสนอต่อสมาชิกได้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานที่กําหนดไว้ 
 
 1.4.4 ระบบการบริหารความเสี่ยง สหกรณ์ต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมทั้งสหกรณ์ และในการวางแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานจะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงทุก
ประเภทที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีควบคุมและลดความเสี่ยง โดยมีการกําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน 
และเพดานความเสี่ยง 
 
 1.4.5 ฐานสมาชิกที่ม่ันคง ความต้องการของสมาชิกอาจเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ หรือ
รวดเร็วขึ้นกับภาวะแวดล้อม สังคม หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สหกรณ์ที่สามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของสมาชิกได้มีจะรักษาฐานสมาชิกไว้ได้ 
 
 1.4.6 การเป็นผู้นําด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ สหกรณ์ที่เป็นผู้นําในการเสนอช่องทาง
การให้บริการใหม่ ๆ แก่สมาชิก จะสามารถกําหนดประเภทของบริการตามความต้องการของสมาชิก
ได้ 
 1.4.7 การได้รับข้อมูลด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ทําให้สหกรณ์เสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการได้ตรงตามต้องการและเหมาะสม ซึ่งแหล่งข้อมูลอาจได้แก่ เจ้าหน้าที่ชํานาญพิเศษ ที่ปรึกษา 
หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีในตลาด 
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 1.4.8 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สหกรณ์ควรเปิดโอกาสให้สมาชิก ผู้แทนสมาชิก 
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกําหนดกรอบ หรือแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ 
 
 
ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน 
และการนําไปปฏิบัติ ไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการกําหนดทิศทาง แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอดรับได้ และควบคุมความเสี่ยงได้ 
 
2.1 บทบาทหน้าที่และการจัดโครงสร้างองค์กรด้านกลยุทธ์ 
 
 การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการดําเนินการต้องเป็น
ผู้อนมุัตินโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนงานการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ รวมถึงระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และสื่อสารนโยบายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทํางานแผนบริหาร
ความเสี่ยง เข้าใจและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องจัดให้
มีการทบทวนนโยบาย แผนงาน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทันทีที่มี
การเปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อมหรือแผนกลยุทธ์ 
 
 2.1.1 บทบาทของคณะกรรมการสหกรณ์และผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการดําเนินการจะต้องมีความเข้าใจในลักษณะและระดับของความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ของสหกรณ์ โดยให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แผนงานในการบริหารความ
เสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์เหมาะสม 
  ในทางปฏิบัติคณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจการจัดการบางเรื่องให้
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ พิจารณาและ
ตัดสินใจเพื่อความคล่องตัวในการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการดําเนินการต้องติดตามและสอดส่องให้
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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 2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการย่อย 
  2.1.2.1 คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่เป็นผู้ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ข้อ 81 โดยมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงาน ดังนี้ 
   1) ควบคุมดูแลเรื่องการเงินของสหกรณ์ 
   2) ควบคุมดูแลเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ 
   3) ควบคุมดูแลช่องทางการลงทุนหรือหารายได้อ่ืนที่ได้รับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม 
   4) ควบคุมดูแลแผนงานและงบประมาณของสหกรณ์ 
  2.1.2.2 คณะกรรมการเงินกู้ มีหน้าที่ ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ข้อ 83 โดยมีอํานาจหน้าที่ 
   1) พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก  
   2) ควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกัน  
   3) ติดตามการชําระหนี้ของสมาชิก 
  2.1.2.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดําเนินกิจการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ข้อ 85 โดยมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนดําเนินงาน ดังนี้ 
   1) ดําเนินการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
   2) ให้การศึกษาอบรมด้านวิชาการแก่สมาชิก 
   3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ ผลงานของสหกรณ์ 
  2.1.2.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์และ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติการ 
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และนําเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อให้เห็นชอบ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งต้ัง
คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น 3 คณะ ประกอบด้วย 
   1) คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและด้านตลาด 
   2) คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
   3) คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการ 
   โดยคณะทํางานทั้ง 3 คณะ มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์และจัดทํา
รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงในด้านที่ได้รับมอบหมาย และรายงานแผนบริหารความเสี่ยงให้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบ 
 

 2.1.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
  การจัดองค์กรคณะกรรมการดําเนินการควรให้มีการสอบยันและถ่วงดุลอํานาจ 
(Check and Balance) มีสายการบังคับบัญชาและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับการ
พัฒนากลยุทธ์และการปฏิบัติในการวัด ติดตาม ดูแล และการรายงานความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยต้อง
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มั่นใจว่าหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านั้นถูกรวมอยู่ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และ
คณะกรรมการดําเนินการควรแต่งต้ังคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และมี
คณะทํางานทําหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) รวมทั้งการควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
 
 
   - ให้ข้อเสนอแนะ 
   - ให้ความเห็นชอบนโยบายการบรหิารความเสี่ยง 
 
 
 

 

- ติดตามการบริหารความเสี่ยง - ควบคุมการดําเนินงาน - กําหนดแนวทางการ 
  อย่างเป็นอิสระ    ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์   ดําเนินงาน 
    
 

 
  - ควบคุมการดําเนินงาน   
    ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์  
    
      
    
  - ควบคุมการดําเนินงาน 
    ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 
     
 
2.2 การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 
 จากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
สําหรับสหกรณ์ต่าง ๆ จึงแตกต่างกัน การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสหกรณ์ควรสอดคล้องกับ
นโยบาย และแผนการดําเนินงานที่สหกรณ์กําหนดขึ้น เพื่อสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะต้องสามารถระบุ 
วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของสหกรณ์ได้ 
 
 
 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
อํานวยการ 

คณะกรรมการเงินกู ้

 

คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ 

คณะทํางานแผน
บริหารความเสี่ยง 

(ฝ่ายจัดการ) 

คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

- จัดทําคู่มือ 
- เสนอรายงาน 
- จัดวางระบบแบบบูรณา
การและเชื่อมโยงกับระบบ  
สารสนเทศ 
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 2.2.1 การระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นการค้นหาว่าในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ
เป้าหมายของดัชนีช้ีวัดความสําเร็จแผนกลยุทธ์ มีปัจจัยความเสี่ยงใดที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
โดยรวมของสหกรณ์ ซึ่งดัชนีช้ีวัดความสําเร็จผลกลยุทธ์ของสหกรณ์ ประกอบด้วยมุมมอง 5 ด้าน ดังนี้ 

1) มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ 
2) มุมมองด้านการเงิน 
3) มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ 
4) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
5) มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ 

 
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 ประจําปี 2564 – 2567  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
 

มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (6 ตัวชี้วัด) 

ลําดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 

1 จํานวนหลักสูตรที่สหกรณ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการ
สหกรณ์ผ่านสื่อออนไลน์ (สะสม 4 ปี) 

L1.1 หลักสูตร 2 3 4 5 

2 จํานวนหลักสูตรที่สมาชิกสมัครใหม่ได้รับ
ความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ตาม
หลักธรรมาภิบาลผ่านสื่อออนไลน์  

L2.1 หลักสูตร 1 

 

1 1 1 

3 จํานวนหลักสูตร/คน ท่ีกรรมการได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ 

L3.1 หลักสูตร/
คน 

3/15  3/15 3/15 3/15 

4 จํานวนหลักสูตร/คน ท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ 

L3.2 หลักสูตร/
คน 

7/43  7/43 7/43 7/43 

5 จํานวนหลักสูตร/คน ท่ีเจ้าหน้าท่ีระดับ
หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป ได้ฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารสหกรณ์  

L3.3 หลักสูตร/
คน 

2/2 

  

2/2 

  

2/2 2/2 

6 จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการผ่านนวัตกรรม 

L4.1 
 

ครั้ง 6 6  6 6 
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มุมมองด้านกระบวนการภายใน (10 ตัวชี้วัด) 

ลําดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 

1 จํานวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยง
ด้านต่าง ๆ 

I1.1 ครั้ง 12 12  12 12 

2 จํานวนครั้งในการทบทวนแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด  
ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยุทธ์ 

I1.2 ครั้ง > 1 

  

> 1 

  

> 1 > 1 

3 จํานวนครั้งและจาํนวนร้อยละที่สมาชิกใช้
บริการธุรกรรม กู้ ฝาก ถอน ผ่านเคาน์เตอร์
สหกรณ์ และผ่านระบบดิจิทัล 

I2.1      

 3.1 จํานวนครั้งที่สมาชิกใช้บริการธุรกรรม กู้ 
ฝาก ถอน ผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ /ผ่านระบบ
ดิจิทัล 

 ครั้ง 90,000/ 
700,000 

80,000/ 
750,000 

60,000/ 
800,000 

40,000/ 
900,000 

 3.2 จํานวนร้อยละที่สมาชิกใช้บริการธุรกรรม 
กู้ ฝาก ถอน ผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ /ผ่าน
ระบบดิจิทัล 

 ร้อยละ 12/88 10/90 7/93 5/95 

4 จํานวนครั้งและจาํนวนร้อยละที่สมาชิกใช้
บริการธุรกรรมอื่นผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ และ
ผ่านระบบดิจิทัล 

I2.2        

 4.1 จํานวนครั้งที่สมาชิกใช้บริการธุรกรรมอื่น
ผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ /ผ่านระบบดิจิทัล 

 ครั้ง 8,500/ 
8,500 

6,800/ 
10,200 

5,100/ 
11,900 

3,400/ 
13,600 

 4.2 จํานวนร้อยละที่สมาชิกใช้บริการธุรกรรม
อื่นผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์ /ผ่านระบบดิจิทัล 

 ร้อยละ 50/50 40/60 30/70 20/80 

5 จํานวนประเภทการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์  

I3.1 ประเภท 1  1 1 1 

6 จํานวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกท่ีเข้าประชุม
ใหญ่ 

I4.1 ร้อยละ > 95  > 95 > 95 > 95 

7 จํานวนร้อยละของคณะกรรมการดําเนินการที่
เข้าประชุม 

I4.2 ร้อยละ > 90 > 90 > 90 > 90 

8 จํานวนร้อยละของคณะกรรมการ 
คณะอนกุรรมการที่เข้าประชุม  

I4.3 ร้อยละ > 90  > 90 > 90 > 90 

9 จํานวนร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าประชุม I4.4 ร้อยละ > 90  > 90  > 90 > 90 

10 จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบเพิ่มขึ้น I5.1 คน 100  100 100 100 
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มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใชบ้ริการ (9 ตัวชี้วัด) 

ลําดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 

1 จํานวนเงินสวัสดิการต่อประเภท
สมาชิก 
1.1 สมาชิก 
1.2 สมาชิกสมทบ 

M1.1 บาท/คน  
2,000 
350  

 
2,000 
350 

 
2,000 
350 

 
2,000 
350 

2 จํานวนสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างผู้นําและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม* 

M2.1 คน 100 100 100 100 

3 จํานวนกลุ่ม/จํานวนสมาชิกท่ีจัด
กิจกรรม* 

M2.2 กลุ่ม/คน 35/4,000 
  

35/4,000 
  

35/4,000 
 

35/4,000 
 

4 จํานวนสมาชิกท่ีเข้าร่วม
โครงการสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการ 

M2.3 คน 60 
  

60 
  

60 
 

60 
 

5 จํานวนครั้งที่สหกรณ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น 

M2.4 ครั้ง 2 2 2 2 

6 ร้อยละของสมาชิกท่ีพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านต่าง ๆ 

M3.1 ร้อยละ > 80 
  

> 80 
  

> 80 
 

> 80 
 

7 จํานวนประเภทการส่งเสริมการ
บริการสมาชิก 

M3.2 ประเภท 2 2 2 2 

8 จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชวิีตสมาชิก* 

M4.1 กิจกรรม 2 
  

2 
  

2 
  

2 
  

9 จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคล
ต้นแบบตามหลักการและ
อุดมการณ์สหกรณ์* 

M4.1 กิจกรรม 1  1  1  1  

 
หมายเหตุ * ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 8 และข้อ 9 อาจปรับเปลี่ยนจํานวนเป้าหมายหรืองดการจัดกิจกรรมได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละปี
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มุมมองด้านการเงนิ (8 ตัวชี้วัด) 

ลําดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 

1 จํานวนเงินฝาก F1.1 ล้านบาท 10,500  11,100  11,700 12,300 
2 ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝาก 

ประจําปี 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร) 
F1.2 ร้อยละ > 1.00

  
> 1.00 

  
> 1.00  > 1.00

3 จํานวนเงินฝากตอ่ทุนเรือนหุ้น F2.1 เท่า > 1.00 > 1.00 > 1.00 > 1.00 
4 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญที่แท้ 

จริงต่ํากว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร 
F3.1 ร้อยละ > 0.30 > 0.30 > 0.30 > 0.30 

5 สัดส่วนของเงินลงทุนภายนอก
ขบวนการสหกรณ์ต่อสินทรัพย์ 

F4.1 ร้อยละ < 30 < 30 < 30 < 30 

6 จํานวนครั้งในการติดตามและ
ประเมินผลการลงทุนที่ได้
ดําเนินการแล้ว 

F4.2 ครั้ง 1  1  1  1  

7 อัตราการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีเป็นสวัสดิการสมาชิก 

F5.1 ร้อยละ > 2.50 
  

> 2.50 
  

> 2.50 > 2.50 

8 ผลตอบแทนจากการลงทุนภาย 
นอกเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ย 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

F5.2 ร้อยละ > 1.00 
  

> 1.00 
  

> 1.00 > 1.00 

มุมมองด้านสงัคมและขบวนการสหกรณ ์(6 ตัวชี้วัด) 

ลําดับ ตัวชี้วัด รหัส หน่วยวัด เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 

1 จํานวนเงินและจาํนวนผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาจากสหกรณ์  

S1.1 บาท/คน 250,000/84 
  

250,000/84 
  

250,000/84 250,000/84 
 

2 จํานวนเงินที่สนับสนุนสาธารณ
กุศลและสังคม 

S1.2 บาท 250,000.00 
  

250,000.00 
  

250,000.00 250,000.00 

3 จํานวนเงินที่สนับสนุนส่วน
ราชการต้นสังกัดของสมาชิก 

S1.3 บาท 150,000.00 
  

150,000.00 
  

150,000.00 150,000.00 

4 จํานวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ 

S2.1 ครั้ง 20 
  

20 
  

20 20 

5 จํานวนเงินที่ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม  

S3.1 บาท 200,000.00 
  

200,000.00 
  

200,000.00 200,000.00 

6 จํานวนครั้ง/คนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมเพื่ออนุรกัษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

S3.2 ครั้ง/คน 1/60 
  

1/60 
  

1/60 1/60 

หมายเหตุ  สหกรณ์อาจปรับเปลีย่นจํานวนเป้าหมายหรืองดการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละปี 
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  ดังนั้น ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ตามมุมมองด้านต่าง ๆ จึงเป็น
ปัจจัยสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี โดยมีปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ ดังนี้ 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ 

1.  การจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปีไม่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

ทําให้แผนพัฒนาหรือแผนกลยุทธ์ไม่บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนด 

2.  แผนกลยทุธ์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ทําให้แผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายของสหกรณ ์

3.  แผนกลยทุธ์กําหนดการสร้างรายได้ไม่
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ ใน
แต่ละปี 

ผลตอบแทนที่เกิดจริงสุทธิตํ่ากว่าที่คาดหวัง 

4.  การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไม่
สอดคล้องกับแผนงาน/โครงกร 

ทําให้แผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

5.  การกําหนดแผนกลยุทธ์ไม่ครอบคลุมความ
ต้องการ/ความคาดหวังของสมาชิก 

สมาชิกไม่ได้รับการบริการตามความต้องการ
และความคาดหวัง 

6.  การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติผิดพลาด ทําให้การจัดทาํแผนงาน/โครงการไปสู่การ
ปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ 

7. ข้อจํากัดทางกฎหมายทําให้แผนกลยุทธ์เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

สหกรณ์ได้รับความเสียหายในทางใดทางหนึ่ง
จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

 
 ดังนั้น สหกรณ์ควรมีการพิจารณาแผนงาน/กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตลอดจน
กระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้อง อํานาจหน้าที่ของส่วนงาน ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของงานในภาพรวม และ
อ่ืน ๆ โดยสหกรณ์จะต้องดําเนินการจัดทําการระบุความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ทําให้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายตามที่สหกรณ์กําหนด 
 
 2.2.2 การวัดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
  การวัดความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและอันตรายทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่ง
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยนําความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาวัดระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์การวัด ดังนี้ 
  2.2.2.1 ระดับผลกระทบต่อองค์กรในการดําเนินงานของโครงการต่าง ๆ ใช้เกณฑ์
การวัดด้านเวลา 
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ระดับความเสีย่ง คําอธบิาย 

3 ความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 3 เดือน 
2 ความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 1.5 – 3 เดือน 
1 ความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน 

 

  2.2.2.2 ระดับผลกระทบต่อองค์กรในการดําเนินงานตานแผนปฏิบัติการประจําปี 
และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จแผนกลยุทธ์ ใช้เกณฑ์การวัดความสําเร็จ ดังนี้ 
   (1) เกณฑ์การวัดความสําเร็จ ด้านการดําเนินงานตามแผนงาน 

ระดับความเสีย่ง คําอธบิาย 

3 ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 70% 
2 ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้ 70% – 80% 
1 ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได้มากกว่า 80% 

 

    (2) เกณฑ์การวัดความสําเร็จ ด้านการใช้งบประมาณ 

ระดับความเสีย่ง คําอธบิาย 

3 ใช้เงินมากกว่า 100% 
2 ใช้เงิน 80% - 100% 
1 ใช้เงินน้อยกว่า 80% 

 

  ดังนั้นในการวัดวามเส่ียงด้านกลยุทธ์ของสหกรณ์ จากระดับผลกระทบต่อองค์กรใน
การดําเนินงานของโครงการต่าง ๆ และระดับผลกระทบต่อองค์กรในการดําเนินงานตานแผนปฏิบัติ
การประจําปี ตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จแผนกลยุทธ์ มาพิจารณาร่วมกันจะทําให้ทราบถึงระดับความ
เสี่ยง (Level of Risk) ซึ่งใช้เป็นตัวช้ีวัดความสําคัญของความเสี่ยงนั้น ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสีย่ง 
1 2 3 

1.  การจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปีไม่สอดคล้องกับ
แผนกลยทุธ์ 

 /  

2.  แผนกลยทุธ์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  /  

3.  แผนกลยทุธ์กําหนดการสร้างรายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย
แผนงาน/โครงการ ในแต่ละปี 

 /  
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ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสีย่ง 
1 2 3 

4.  การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับ
แผนงาน/โครงการ 

 /  

5.  การกําหนดแผนกลยุทธ์ไม่ครอบคลุมความต้องการ/ความ
คาดหวังของสมาชิก 

/   

6.  การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติผิดพลาด  /  

7.  ข้อจํากัดทางกฎหมายทําให้แผนกลยุทธ์เกิดการเปลี่ยนแปลง  /  

หมายเหตุ  :  เกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยงจากตํ่าไปสูงคือ 1 ถึง 3 
 
 2.2.3 การติดตามและการรายงานความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
  คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสหกรณ์ ประสานงานภายใน
หน่วยงาน เพื่อดําเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงและต้องมีการติดตามและรายงาน
ผลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการดําเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ ซึ่งคณะทํางานแผน
บริหารความเสี่ยงอาจติดตามจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.2.3.1 มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่าย
สวัสดิการ และฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมและรายงานผลให้คณะกรรมการ
อํานวยการ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทราบ 
  2.2.3.2 มุมมองด้านการเงิน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายเงินฝาก และฝ่ายบัญชีและการลงทุน 
ติดตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จแผนกลยุทธ์ เป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมและรายงานผลให้คณะกรรมการ
อํานวยการทราบ 
  2.2.3.3 มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายเงินฝาก ฝ่าย
สวัสดิการ และฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมและรายงานผลให้คณะกรรมการ
อํานวยการ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทราบ 
  2.2.3.4 มุมมองด้านกระบวนการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ฝ่ายเงินกู้
สามัญ ฝ่ายเงินกู้พิเศษ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมและรายงานผลให้
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทราบ 
  2.2.3.5 มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายสวัสดิการ 
และฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมและรายงานผลให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ทราบ 
  นอกจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ติดตามความสําเร็จ
แผนกลยุทธ์แล้ว ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของแผนกลยุทธ์ในแต่ละเรื่องที่ได้รับมอบหมาย รายงานผล
โดยจัดทํารายงานนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ เป็นประจําทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบ
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ถึงเป้าหมายความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ สถานการณ์ปัจจุบัน โดยความถี่ของการติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีช้ีวัดความสําเร็จแผนกลยุทธ์ มีดังนี้ 

ปัจจัย ความถี่ในการติดตาม 
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 

1. มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์  /  
2. มุมมองด้านการเงิน /   
3. มุมมองด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ /   
4. มุมมองด้านกระบวนการภายใน   / 
5. มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้   / 

หมายเหตุ  : กรณีมุมมองด้านการเงิน ด้านสมาชิกและผู้ ใช้บริการเปลี่ยนแปลงให้รายงาน 
คณะกรรมการทันที 

 
 2.2.4 การควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
  คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ควรพิจารณากําหนดวิธีการควบคุม
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จากความน่าจะเกิดผลกระทบ และความคุ้มค่าในการที่จะบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ (residual risk) เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

1.  การจัดทําแผนงานและงบประมาณ
ประจําปีไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์

1. ประเมินแผนงาน/โครงการตามแผนกลยทุธ์ของปีที่
ผ่านมา 

2. ปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมายตาม
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จแผนกลยุทธ์ 

3. กําหนดแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
งบประมาณและกลยุทธ์ในปต่ีอไป 

4. นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อเห็นชอบ 
5. คณะกรรมการดําเนินการ นําเสนอที่ประชุมใหญ่ 

เพื่อแก้ไขแผนกลยุทธ์ประจําปี 

2.  แผนกลยทุธ์ไม่สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

1. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความ
เสี่ยงภายใน 

2. คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
นําเสนอข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปต่อคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดแนวทาง
ดําเนินงานแก้ไขแผนกลยุทธ์ 
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ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

4. นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการให้ความเห็นชอบ 
5. คณะกรรมการดําเนินการ นําเสนอที่ประชุมใหญ่ 

เพื่อแก้ไขแผนกลยุทธ์ประจําปี 

3. แผนกลยทุธ์กําหนดการสร้างรายได้ไม่
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายแผนงาน/
โครงการ ในแต่ละป ี

1. คณะทํางานแผนบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง 
รายงานผลการดําเนินงานที่ไมบ่รรลุเป้าหมายต่อ
คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา
แผนงานการจัดหารายได้เพื่อให้สอดคล้องกบั
แผนงาน/โครงการ และรายจา่ยของสหกรณ์ 

3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดแนวทาง
ดําเนินงานแก้ไขแผนกลยุทธ์ 

4. นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการให้ความเห็นชอบ 
5. คณะกรรมการดําเนินการ นําเสนอที่ประชุมใหญ่ 

เพื่อแก้ไขแผนกลยุทธ์ประจําปี 

4.  การดําเนนิงานตามวัตถุประสงค์ไม่
สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ 

1. คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และด้านตลาด คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ และคณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการ นําเสนอแผนปฏิบัติ
การประจําปี หรือนโยบายที่ไม่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจําปี คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 

3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดแนวทาง 
ดําเนินงานแก้ไขแผนกลยุทธ์ 

4. นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการให้ความเห็นชอบ 
5. คณะกรรมการดําเนินการ นําเสนอที่ประชุมใหญ่ 

เพื่อแก้ไขแผนกลยุทธ์ประจําปี 

5.  การกําหนดแผนกลยุทธ์ไม่ครอบคลุม
ความต้องการ/ความคาดหวังของสมาชิก 

1. ฝ่ายจัดการสํารวจความต้องการของสมาชิกและ
นําเสนอผลการสํารวจต่อคณะกรรมการอํานวยการ 
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ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 

2. คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และด้านตลาด คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ และคณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการ พิจารณาผลการ
สํารวจที่เกี่ยวข้องว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

3. นําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด
แนวทางดําเนินงานแก้ไขแผนกลยุทธ์ 

4. นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการให้ความเห็นชอบ 
5. คณะกรรมการดําเนินการ นําเสนอที่ประชุมใหญ่ 

เพื่อแก้ไขแผนกลยุทธ์ประจําปี 

 

6. การแปลงนโยบายไปสู่ การปฏิบั ติ
ผิดพลาด 

1. ฝ่ายจัดการต้องกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอด 
คล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และนําเสนอแผนปฏิบัติ
การประจําปีต่อคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
เงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ 

2. คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และด้านตลาด คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ และคณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการ พิจารณา
แผนปฏิบัติการประจําปีว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

3. นําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด
แนวทางดําเนินงานแก้ไขแผนกลยุทธ์ 

4. นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการให้ความเห็นชอบ 
5. คณะกรรมการดําเนินการ นําเสนอที่ประชุมใหญ่ 

เพื่อแก้ไขแผนกลยุทธ์ประจําปี 

7.  ข้อจํากัดทางกฎหมายทําให้แผนกล
ยุทธ์เกิดการเปลี่ยนแปลง 

1. ฝ่ายจัดการติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบที่กํากับสหกรณ ์และนําเสนอการ
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ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบต่อคณะกรรมการ
อํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

2. คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และด้านตลาด คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ และคณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการ พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบว่ามีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 

3. นําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด
แนวทางดําเนินงานแก้ไขแผนกลยุทธ์ 

4. นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการให้ความเห็นชอบ 
5. คณะกรรมการดําเนินการ นําเสนอที่ประชุมใหญ่

เพื่อแก้ไขแผนกลยุทธ์ประจําปี 
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ความเสี่ยงดา้นปฏบิัติการ 
 
ส่วนที่ 1 คํานิยามและที่มาของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 
1.1 คํานิยามของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

 
 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการขาดการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร 
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้จากการดําเนินงาน รวมถึงความเสี่ยง
ด้านกฎหมาย เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง หรือดําเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอื่นโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
และด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) 
 นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาจเป็นสาเหตุของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น การทุจริต ความไม่เพียงพอ 
หรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลในการตัดสินใจ การหยุดชะงัก หรือการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ 
การก่อวินาศภัย หรือภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ได้ 
 

1.2 แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 
 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการถือเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาด หรือความไม่เพียงพอ
ของกระบวนการทํางาน พนักงาน ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุการณ์หรือ
ปัจจัยภายนอก ซึ่งทําให้ได้รับความเสียหายต่อรายได้ของสหกรณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก และปัจจัยความเสี่ยง
ภายใน 
 
 1.2.1 ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่สหกรณ์ควบคุมได้ยากหรือไม่
สามารถควบคุมได้ อันส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่  
  1.2.1.1 ปัจจัยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก ที่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความคาดหมาย หรือการควบคุมของสหกรณ์ 
เช่น ด้านการเมือง ด้านภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ของทางการ ดังนั้น สหกรณ์จึงมีความจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง รวมทั้งกําหนด
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มาตรการรองรับเพื่อลดความสูญเสียให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น เกิดเหตุการณ์ประท้วงของ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับสหกรณ์ ทําให้ไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้ตามปกติ  
 
 1.2.2 ปัจจัยความเสี่ยงภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในที่สหกรณ์สามารถควบคุมได้ แต่
สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
  1.2.2.1 ปัจจัยด้านคน ถือเป็นปัจจัยที่เกิดจากกระบวนการทํางานผิดพลาด หรือ
การควบคุมภายในไม่เพียงพอ ซึ่งอาจนําไปสู่การทุจริตทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น การให้
ความสําคัญในการคัดเลือกพนักงาน การอบรม และการพัฒนา จะทําให้องค์กรได้พนักงานที่มี
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติงาน
ก็ควรพัฒนาระบบให้มีการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากความพลั้งเผลอของเจ้าหน้าที่ เช่น ข้อมูลมี
การสอบยันกัน 
  1.2.2.2 ปัจจัยด้านระบบงาน หากระบบงานเกิดความเสียหาย ขัดข้อง หรือ
หยุดชะงัก รวมถึงความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบข้อมูลและระบบการสื่อสารภายในองค์กร การ
ควบคุมการเข้าถึงระบบ การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการ
นําระบบให้กลับมาทํางานได้ตามปกติหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานได้ ดังนั้น การที่มีระบบงานที่ดี จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ให้สะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยระบบงานที่ใช้อยู่ควรมีความเหมาะสมกับขนาดและความ
ซับซ้อนของสหกรณ์ เช่น โปรแกรมคํานวณดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง หรือระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่ตัดบัญชี
การชําระหนี้ของสมาชิก 
  1.2.2.3 ปัจจัยด้านกระบวนการทํางาน หากสหกรณ์ไม่มีกระบวนการ / ขั้นตอน
การทํางาน หรือการควบคุมธุรกรรม อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้น สหกรณ์ควรกําหนด
กระบวนการ / ขั้นตอนการทํางานตามนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เช่น 
การมีระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ และสอดคล้องกับปริมาณและ
ความซับซ้อนของธุรกรรม เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ของสหกรณ์  
 
1.3 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 
 สหกรณ์ควรติดตามตัวบ่งชี้ทั้งภายในและภายนอกที่ระบุถึงปัญหาด้านปฏิบัติการที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ตัวบ่งชี้เหล่านี้จะช่วยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถติดตามหรือวิเคราะห์
ปัญหาเพิ่มเติมได้รวดเร็วขึ้น 
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 1.3.1 ตัวบ่งชี้ภายนอก 
  1.3.1.1 ความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1.3.1.2 การสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือรายได้อันเนื่องมาจากอุบัติภัยต่าง ๆ 
ที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม แผ่นดินไหว 
  1.3.1.3 ความเสียหายจากการที่สมาชิก หรือคู่สัญญาขององค์กร ใช้องค์กรเป็น
เครื่องมือในการฟอกและกระทําผิดกฎหมาย 
  1.3.1.4 การขาดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ 
  1.3.1.5 ไม่มีการทําประกันภัย ในธุรกรรมใด ๆ ที่มีความเสี่ยง 
  1.3.1.6 ข้อมูลที่เผยแพร่ภายนอกองค์กรไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกันก่อให้เกิดความ
ไม่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกรณีที่มีการนําข้อมูลไปใช้อ้างอิง 
 
 1.3.2 ตัวบ่งชี้ภายใน 
  1.3.2.1 ความด้อยศักยภาพของพนักงาน 
  1.3.2.2 การทุจริตหรือกระทําผิดจรรยาบรรณ 
  1.3.2.3 ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น ประมาท เลินเล่อ 
หรือไม่รอบคอบ 
  1.3.2.4 การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เหมาะสม เช่น การมีเจ้าหน้าที่มาก – น้อย
เกินไป หรือขาดการอบรม หรือการพึ่งพิงกับเจ้าหน้าที่หลักมากเกินไป 
  1.3.2.5 การมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับงาน หรือล้าสมัย 
  1.3.2.6 การขาดมาตรการควบคุมและตรวจสอบระบบอย่างสม่ําเสมอ 
  1.3.2.7 การขัดข้องของระบบสื่อสาร เช่น Computer Network โทรศัพท์ 
โทรสาร 
 
1.4 ปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 
 เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการดําเนินการต้อง
สร้างกระบวนการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบ่งชี้ การประเมิน การจัดการ และการรายงานความเสี่ยง 
อย่างต่อเนื่องโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
 
 1.4.1 การสนับสนุนจากคณะกรรมการดําเนินการ 
  การบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความสําเร็จเพียงใดขึ้นอยู่ กับ
เจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และคณะกรรมการดําเนินการ ต้องให้ความสําคัญ สนับสนุน
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ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงความสําคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยง มิฉะนั้นแล้วการบริหาร
ความเสี่ยงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 
 1.4.2 การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจแบบเดียวกัน 
  วัตถุประสงค์ของการสื่อสารให้คณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่เข้าใจแบบ
เดียวกัน จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ เพื่อใช้ในการ
บ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงและกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม องค์กรจะต้องมีการจัดทํา
กรอบบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่มีคู่มือ หรือคําอธิบาย
องค์ประกอบอย่างชัดเจน ทําให้คณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจความเสี่ยงใน
แนวทางเดียวกัน มีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง 
 
 1.4.3 การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  องค์กรที่จะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ 
องค์การที่สามารถนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และกระทําอย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
 
 1.4.4 กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  การนําเอากระบวนการและระบบบริหารแบบใหม่มาใช้ องค์กรจําเป็นต้องมีการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการชี้แจงให้
คณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กร และแต่ละ
บุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 
 1.4.5 การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล 
  คณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรม 
เพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง
และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง การฝึกอบรมในองค์กรควรต้องคํานึงถึงประเด็น ดังนี้ 
  1.4.5.1 การแตกต่างกันของระดับความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
  1.4.5.2 ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วในองค์กร 
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 1.4.6 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
  องค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยให้การบริหารติดตาม ควบคุมและลดความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับระบบ
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการควรพิจารณา ดังนี้ 
  1.4.6.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศควรจะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
จําเป็นต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันเหตุการณ์ เช่น 
ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีต ข้อมูลดัชนีขี้วัดความเสี่ยง ข้อมูลประกอบการคํานวณ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และข้อมูลความเสียหาย  
  1.4.6.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศสามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานของผู้บริหารในทุกระดับ เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมิน ควบคุมและลดความเสี่ยง รวมถึง
การตัดสินใจในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้ 
  1.4.6.3 ระบบข้อมูลสารสนเทศสามารถใช้สนับสนุนการคํานวณเงินกองทุน หรือ
รองรับความต้องการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของทางการ 
รวมทั้งมีข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนา หรือการสร้างแบบจําลองเพื่อบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ (Operational Risk Model)  
  1.4.6.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศที่สหกรณ์จัดทําขึ้น ต้องมีข้อมูลเพียงพอสําหรับ
จัดทํารายงานความเสี่ยง มีการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมีการควบคุมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
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ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 
 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการครอบคลุมถึงเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incidents) ที่อาจ
เกิดจากการดําเนินงานผิดพลาดของหน่วยงาน และอาจเกิดได้กับทุกระดับของการบริหารงาน 
(Management) ดังนั้น สหกรณ์จําเป็นต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการดําเนินงาน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสามารถ
จัดการกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ดีนั้น ควรประกอบด้วย  
 
2.1 บทบาทหน้าที่และการจัดโครงสร้างองค์กรด้านปฏิบัติการ 

 
 คณะกรรมการดาํเนินการ ควรให้ความสําคัญกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ โดยกําหนด
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ รวมถึงการสอบทานความเสี่ยง ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ
ร้ายแรงต่อองค์กร และทําให้มั่นใจว่ามีการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ซึ่งต้อง
พิจารณาใช้ข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากความเส่ียงด้านปฏิบัติการในองค์กรมาวิเคราะห์ ว่าเหตุการณ์
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยมีความถี่อย่างไร และส่งผลกระทบต่อ
สหกรณ์ทั้งในเชิงการเงินและมิใช่การเงินมากน้อยเพียงไร เพื่อวางระบบการจัดการความเสี่ยงด้วยการ
ป้องกัน การควบคุม และ/หรือการหาผู้รับภาระความเสียหายหรือการประกันภัยต่าง ๆ 
 สหกรณ์ตระหนังถึงความสําคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายหรือทําให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงได้จัดต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อดําเนินการให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการสํารวจเชิงปฏิบัติ 
 
 2.1.1 บทบาทของคณะกรรมการสหกรณ์และผู้บริหารระดับสูง 
  ปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกท่านต้องตระหนักและให้ความสําคัญกับนโยบาย แผนงานการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
โดยการกําหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ คําจํากัดความของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่เหมาะสมกับ
องค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และแผนงานการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการนํากรอบที่กําหนด
ไปปฏิบัติ สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและควบคุมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ 



85 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
 

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ต้องทบทวนนโยบาย ขอบเขต และแผนงานเป็นระยะ ๆ อย่าง
สม่ําเสมอ 
 2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการย่อย 
  2.1.2.1 คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่เป็นผู้ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ข้อ 81 โดยมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงาน ดังนี้ 
   1) ควบคุมดูแลเรื่องการเงินของสหกรณ์ 
   2) ควบคุมดูแลเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ 
   3) ควบคุมดูแลช่องทางการลงทุนหรือหารายได้อ่ืนที่ได้รับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม 
   4) ควบคุมดูแลแผนงานและงบประมาณของสหกรณ์ 
  2.1.2.2 คณะกรรมการเงินกู้ มีหน้าที่ ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ข้อ 83 โดยมีอํานาจหน้าที่ 
   1) พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก  
   2) ควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกัน  
   3) ติดตามการชําระหนี้ของสมาชิก 
  2.1.2.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดําเนินกิจการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ข้อ 85 โดยมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนดําเนินงาน ดังนี้ 
   1) ดําเนินการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
   2) ให้การศึกษาอบรมด้านวิชาการแก่สมาชิก 
   3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ ผลงานของสหกรณ์ 
  2.1.2.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์และ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติการ 
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และนําเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อให้เห็นชอบ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งต้ัง
คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น 3 คณะ ประกอบด้วย 
   1) คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและด้านตลาด 
   2) คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
   3) คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติการ 
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   โดยคณะทํางานทั้ง 3 คณะ มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์และจัดทํา
รายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงในด้านที่ได้รับมอบหมาย และรายงานแผนบริหารความเสี่ยงให้
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบ 

 

 2.1.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
  คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรร่วมกัน
กําหนดรูปแบบองค์กรที่เหมาะสม และเอื้อต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มีการแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบและสายการรายงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี โดย
การจัดต้ังคณะทํางานด้านบริหารความเสี่ยงที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Risk Management Function) ซึ่งอาจจัดต้ังในรูปของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน และการวางระบบควบคุม (Control Function) ทั้งในระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติการที่ชัดเจน 
  นโยบายและระเบียบปฏิบัติควรกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ควบคุมและติดตามความเสี่ยง (Risk Control / Management Staff) โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมความ
เสี่ยงต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ทําธุรกรรม (Front Office) และหน่วยงานที่ทําหน้าที่บันทึก
รายการ (Back Office) 
 
 
   - ให้ข้อเสนอแนะ 
   - ให้ความเห็นชอบนโยบายการบรหิารความเสี่ยง 

 
 
 

- ติดตามการบริหารความเสี่ยง - ควบคุมการดําเนินงาน - กําหนดแนวทางการ 
  อย่างเป็นอิสระ    ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์   ดําเนินงาน 
 
    
 
  - ควบคุมการดําเนินงาน  
    ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์  
    
    
    

  - ควบคุมการดําเนินงาน 
    ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 

คณะกรรมการ
อํานวยการ 

- จัดทําคู่มือ 
- เสนอรายงาน 
- จัดวางระบบแบบ
บูรณาการและเชือ่มโยง
กับระบบสารสนเทศ 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการเงินกู ้

คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ 

คณะทํางานแผน
บริหารความเสี่ยง 

(ฝ่ายจัดการ) 

คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการ 
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  อย่างไรก็ตาม การกําหนดรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมไม่มีรูปแบบที่ตายตัวสําหรับแต่ละ
สหกรณ์ แต่หลักการที่สําคัญ คือ คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หรือคณะทํางานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ อาจวางระบบการ
ควบคุมแยกออกจากหน่วยงานอื่น โดยให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ 
 
2.2 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 
 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ถือเป็นสิ่งสําคัญที่คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของสหกรณ์พึงรู้ ได้แก่ ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้าน
ระบบงาน ด้านกระบวนการทํางาน และด้านปัจจัยภายนอก รวมทั้งยังต้องทราบถึงระบบการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่จะทําให้สหกรณ์ได้ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมี
กระบวนการที่เกี่ยวกับ การระบุ การวัด การติดตาม การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยง 
 
 2.2.1 การระบุความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
  สหกรณ์ควรดําเนินการให้มีการระบุความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงและปัจจัยความ
เสี่ยงในแต่ละบริการทางการเงิน ระบบงาน หรือในแต่ละหน่วยงานของสหกรณ์ โดยจัดทําอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญ เช่น การออกกฎระเบียบของทางการ การปรับโครงสร้างการทํางาน โดย
การระบุความเสี่ยงควรจะดําเนินการในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปจนถึงระดับบริหาร และ
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง 

1. การเงินและการบัญชี 

 

- การปฏิบัติงานด้านการเงินไม่เหมาะสม 
- รับเงินแล้วไม่บันทึกบัญชี 
- จ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการจ่าย หรือจ่ายเงิน

ซ้ํา หรือจ่ายเงินเกิน 
- การเก็บรักษาเงินไม่ปลอดภัย 
- การจัดทําบัญชีไม่ถูกต้อง 
- การใช้โปรแกรมระบบบัญชี 

 

 

 



88 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด  
 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง 

2. สินเชื่อ - การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน หรือ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

- เจ้าหน้าที่สินเชื่อทําหน้าที่รับ-จ่ายเงินและจัดทํา
บัญชีย่อย 

- การจ่ายเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุมัติ 
- การจ่ายเงินกู้เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
- การจ่ายเงินกู้โดยไม่มีหลักประกัน หรือ
หลักประกันไมเ่ป็นไปตามระเบียบ 

- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ 
- ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เพียงพอ 
- คํานวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ผิดพลาด 
- การปลอมลายมือชื่อผู้กู้และผู้ค้ําประกันสําหรับ
สินเชื่อที่ใช้บุคคลค้ําประกัน 

- การประเมินราคาหลักประกันที่ไม่เป็นมาตรฐาน
กรณีสินเชื่อเพื่อการเคหะ 

- ไม่ได้รับชําระหนี้กรณีผู้กู้พ้นจากสมาชิกภาพ 
- การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้ําประกัน 

3. เงินฝาก - การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน หรือเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 

- เจ้าหน้าที่รับฝากเงินทําหน้าที่รับ-จ่ายเงิน และ
จัดทําบัญชีย่อย 

- ปฏิบัติผิดระเบียบ ข้อบังคับ 
- การรับฝากและออมเงินไม่ตรงกับหลักฐาน 
- การถอนเงินฝากโดยทุจริต 
- บัญชีย่อยเจ้าหน้าที่เงินรับฝากไม่ถูกต้อง 
- การคํานวณดอกเบี้ยเงินรบัฝากผิดพลาด 

4. เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ - ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
- ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม 
- ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ครบถ้วน 
- จําหน่ายเงินลงทุนขาดทุน หรือไม่คุ้มค่า 

 



89 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง 

 - เอกสารเงินลงทุนในหลักทรพัย์สูญหาย หรอืไม่
ครบถ้วน 

- การแสดงรายการเงินลงทุน ณ วันสิ้นปีไม่
ถูกต้อง 

5. สํานักงาน - การจัดซื้อหรอืก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
หรือมติที่ประชุมใหญ ่หรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการ 

- ทรัพยส์ินของสหกรณ์เสื่อมชํารุด หรือเสียหาย 
หรือสูญหาย 

- การดูแลบํารงุรักษาทรัพย์สินไม่เหมาะสม 
- โอนทรัพย์สนิออกจากทะเบียนคุมไม่มีเหตุผล 
- ซื้อทรัพย์สินในราคาสูงกว่าที่ควร 
- บันทึกมลูค่าทรัพย์สินในบญัชีไม่ถูกต้อง 
- ไม่สามารถปฏิบัติงาน หรือให้บริการสมาชิกได้ 
กรณีไฟฟ้าดับ 

- เกิดอัคคีภัย 
- บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงพื้นที่การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและการเก็บเอกสาร
สําคัญ 

- เกิดโจรกรรมทําให้ทรัพย์สินสูญหาย 
- เกิดพิบัติภัยอ่ืน 
- บุคลากรได้รบัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไป
ปฏิบัติงานทําให้สหกรณ์ไมส่ามารถบริการ
สมาชิกได้ 

6. เจ้าหนี้เงินกู้ - กู้เงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
หรือที่ประชุมใหญ่ 

- นําเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
- จ่ายเงินชําระหนี้เจ้าหนี้เกินกว่าหนี้ที่มีอยู่ 
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ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง 

7. สมาชิกและทุนเรือนหุ้น - การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 

- การรับสมัครสมาชิกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อบังคับ 

- บันทึกทุนเรือนหุ้นไม่ครบถ้วน 
- สมาชิกลาออกโดยยังมีภาระผูกพันกับสหกรณ์ 
- จ่ายเงินปันผลไม่ถูกต้อง 
- ข้อมูลสมาชิกไม่ถูกต้อง 

8. การจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารสหกรณ์ 

9. ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร - ข้อมูลข่าวสาร 
- ระบบสารสนเทศ 
- การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ 

 
 2.2.2 การวัดความเสี่ยงด้านปฏิบติัการ 
  สหกรณ์ควรกําหนดหรือทบทวนแนวทาง และวิธีการในการวัดความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานอยู่เสมอ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถประเมิน
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการวัดความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการของสหกรณ์ อาจใช้เกณฑ์การวัด 
  2.2.2.1 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ใช้กับเหตุการณ์
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สมาชิกและทุนเรือนหุ้น การจัดเก็บเอกสาร และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี้ 
 

ระดับความเสีย่ง คําอธบิาย 

3 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
2 1 ปีต่อครั้ง 
1 2-4 ปีต่อครั้ง 

 
  2.2.2.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่สามารถวัด
เป็นตัวเงินได้ ใช้กับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี สินเชื่อ เงินฝาก เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่เงินกู้ โดยมีเกณฑก์ารวัดดังนี้ 
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ระดับความเสีย่ง คําอธบิาย 

3 > 100,000 บาท 
2 > 50,000 – 100,000 บาท 
1 > 10,000 – 50,000 บาท 

 
  ดังนั้น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของสหกรณ์ที่วัดระดับความเสี่ยงเป็นรูปแบบของ
ระดับตัวเลข โดยนําเอาระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)  และระดับความรุนแรง
ของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ทั้งสองมาพิจารณาร่วมกันจะทําให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง 
(Level of Risk) ซึ่งใช้เป็นตัวช้ีวัดความสําคัญของความเสี่ยงนั้น ดังนี้ 
 

ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสีย่ง 

1 2 3 

1. ความเสี่ยงด้านการเงินและการบัญชี /   

2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ /   

3. ความเสี่ยงด้านเงินฝาก /   

4. ความเสี่ยงด้านเงินลงทุนในหลักทรัพย ์ /   

5. ความเสี่ยงด้านสํานักงาน /   

6. ความเสี่ยงด้านเจ้าหนี้เงินกู้ /   

7. ความเสี่ยงด้านสมาชิกและทุนเรือนหุ้น /   

8. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บเอกสาร /   

9. ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อการ /   

หมายเหตุ  :  เกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยงจากตํ่าไปสูงคือ 1 ถึง 3 
 
   สหกรณ์อาจกําหนดรูปแบบ และเงื่อนไขในการวัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตาม
แนวทางที่เห็นสมควรนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยใช้วิธีการคํานวณเฉพาะตามหลักทาง
คณิตศาสตร์ และค่าความสัมพันธ์ทางสถิติต่าง ๆ หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป แต่แนวทาง
และวิธีการคํานวณดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับลักษณะ ขอบเขตการดําเนินงาน และความสามารถใน
การยอมรับความเสี่ยงของสหกรณ์  
 
 2.2.3 การติดตาม และการรายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
  การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ เพื่อรายงานข้อมูลปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และข้อมูลสถานะความเสี่ยง (Risk Profile) 
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ในภาพรวม ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ ซึ่งความถี่ใน
การติดตามสถานะขึ้นอยู่กับวิธีการและข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่สหกรณ์ใช้ ได้แก่ 
  2.2.3.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงน้อย หรือเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้า อาจติดตาม
เดือนละครั้ง หรือไตรมาสละครั้ง หรือปีละสองครั้ง หรือปีละครั้ง 
  2.2.3.2 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและตลอดเวลา อาจติดตามรายวัน หรือ
รายสัปดาห์ หรือเดือนละครั้ง 

 

กิจกรรมควบคุม ความถี่ในการติดตาม 

1 เดือน 3 เดือน 1 ปี 

1. ความเสี่ยงด้านการเงินและการบัญชี /   

2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ /   

3. ความเสี่ยงด้านเงินฝาก /   

4. ความเสี่ยงด้านเงินลงทุนในหลักทรัพย์ /   

5. ความเสี่ยงด้านสํานักงาน  /  

6. ความเสี่ยงด้านเจ้าหนี้เงินกู้ /   

7. ความเสี่ยงด้านสมาชิกและทุนเรือนหุ้น /   

8. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บเอกสาร  /  

9. ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อการ /   

 
  ดังนั้น การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หลังจาก
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการติดตามความคืบหน้าของ
แผนเป็นระยะๆ โดยในแต่ละไตรมาส คณะทํางานแผนบริหารความเสี่ยงจะจัดทํารายงาน
ความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่จะทําให้ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนได้ (ถ้ามี) จากกิจกรรมควบคุมภายใน 
และ Incident Report ซึ่งติดตามผลจากผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1) การเงินและการบัญชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชีและการลงทุน เป็นผู้รับผิดชอบ
การควบคุมภายในและรายงานผลให้คณะกรรมการอํานวยการทราบ 
  2) สินเชื่อ ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ฝ่ายเงินกู้สามัญ และฝ่ายเงินกู้พิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ
การควบคุมภายในและรายงานผลให้คณะกรรมการเงินกู้ทราบ 
  3) เงินฝาก ฝ่ายเงินฝาก เป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในและรายงานผลให้
คณะกรรมการอํานวยการทราบ 
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  4) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ คณะทํางานฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งประกอบด้วย
รองผู้จัดการส่วนการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน เป็นผู้รับผิดชอบการ
ควบคุมภายในและรายงานผลให้คณะกรรมการอํานวยการ และคณะอนุกรรมการลงทุนทราบ 
  5) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบการควบคุม
ภายในและรายงานผลให้คณะกรรมการอํานวยการทราบ 
  6) เจ้าหนี้เงินกู้ ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในและรายงานผลให้
คณะกรรมการอํานวยการทราบ 
  7) สมาชิกและทุนเรือนหุ้น ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และฝ่ายสวัสดิการ เป็นผู้รับผิดชอบ
การควบคุมภายในและรายงานผลให้คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ทราบ 
  8) การจัดเก็บเอกสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมภายใน
และรายงานผลให้คณะกรรมการอํานวยการทราบ 
  9) ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในและรายงานผลให้คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ และ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทราบ 
 

Incident Report 
วันที่เกิด
เหตุการณ ์

เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น 

สาเหตุที่
เกิดขึ้น 

การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องนําเสนอรายงานความเสี่ยงและสรุป
เหตุการณ์ความเสียหาย หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนแนวทาง
การแก้ไข เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งลักษณะ ประเภท และลําดับช้ัน
ของการรายงานนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เหตุการณ์ และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ในเบื้องต้นที่ควรจัดทํารายงานต่อคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีที่ความเสี่ยงดังกล่าวทําให้เกิด
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ความเสียหายต่อสหกรณ์ หรือส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการดําเนินการให้ทราบทันที เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
 
 2.2.4 การควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
  กิจกรรมควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นกลไกสําคัญในการควบคุมและป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงควรจัดให้มีนโยบายและกระบวนการ
เพื่อลดความเสี่ยงอย่างชัดเจน พร้อมแนวทางในการดําเนินการที่เหมาะสม โดยแนวทางที่สหกรณ์ใช้
ควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ได้แก่ 
 

ระดับการควบคุม คําอธบิาย 

1 ยังไม่ได้ดําเนินการควบคุม 
2 อยู่ระหว่างดําเนินการควบคุม 
3 ดําเนินการควบคุมแล้ว 

 
  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการกําหนดกิจกรรมควบคุมอย่างชัดเจน 
โดยมีการจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการดําเนินการมั่นใจ
ว่าได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมการควบคุมมีทั้งการควบคุมแบบ
ป้องกัน และแก้ไข ดังนี้ 
  2.2.4.1 การควบคุมความเสี่ยงการเงินและการบัญชี 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 
1 2 3 

การปฏิบัติงานด้านการเงินไม่เหมาะสม 1. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผู้ทําหน้าท่ี
การเงิน บัญชี และอนุมัติออกจากกัน 

   

2. มีการจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร    
รับเงินแล้วไม่บันทึกบัญชี 1. มีระบบเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่

เหมาะสมตามสภาพ 
   

2. มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน    
3. ใช้ใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับเลขที่และ

ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 
   

4. ใบเสร็จรับเงินที่ถูกยกเลิกได้นํามาแนบติด
ไว้กับสําเนา 

   



95 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
5. มีการทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน    
6. การรับเงินด้วยเช็คมีการจัดทําทะเบียน

คุมเช็ค 
   

7. มีการส่ง SMS แจ้งผลการรับเงนิและการ
บันทึกบัญชีเมื่อสมาชิกโอนเงินผ่าน
ธนาคาร 

   

จ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการจ่าย/
จ่ายเงินซํ้า/จ่ายเงินเกิน 

1. มีการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
ของเอกสารหลักฐานก่อนการจ่ายเงินและ
ประทับตรา “จ่ายแล้ว” ภายหลังการ
จ่ายเงิน 

   

2. มีการอนุมัติการจ่ายเงินโดยผู้มีอํานาจ
อนุมัติ 

   

3. การจ่ายเงินด้วยเช็คมีการระบุชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงิน และมีการขีดคําว่า “ผู้ถือ” ออก 

   

4. เช็คท่ียกเลิกการจ่ายได้มีการประทับตรา 
“ยกเลิก” และนํามาติดกับต้นขั้ว 

   

5. มีการจัดทําทะเบียนคุมเช็คจ่าย    
6. ไม่มีการลงลายมือชื่อล่วงหน้าในการสั่ง

จ่ายเช็ค 
   

การเก็บรักษาเงินไม่ปลอดภัย 1. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา
เงินสด 

   

2. มีการเก็บรักษาเงินสดตามวงเงินที่กําหนด    
3. มีการเก็บรักษาเงินและเช็คของสหกรณ์

อยู่ในตู้นิรภัยหรือในที่ท่ีมีความปลอดภัย 
   

4. มีการตรวจนับเงินสดในมือเปรียบเทียบ
กับบัญชีทุกวัน 

   

การจัดทําบัญชีไม่ถูกต้อง 1. มีการสอบทานความถูกต้องในการบันทึก
บัญชี 

   

2. มีการจัดทําบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด 

   

3. มีการเปรียบเทียบยอดรวมของบัญชีย่อย
กับบัญชีคุมเป็นประจําอย่างเหมาะสม 

   

4. มีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือตาม    
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
หลักฐานของธนาคารกับบัญชีเงนิฝาก
ธนาคารเป็นประจํา 

5. มีการจัดทํางบทดลองอย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง 

   

การใช้โปรแกรมระบบบัญชี 1. มีการใช้โปรแกรมระบบงานที่เหมาะสม
กับลักษณะการดําเนินงาน/ธุรกิจ 

   

2. มีคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงานต่างๆ    
3. กรณีออกใบเสร็จรับเงินจากโปรแกรม มี

การเรียกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
   

4. มีการเริ่มต้นเลขที่ใบเสร็จรับเงินใหม่ทุกปี
บัญชี 

   

5. มีรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน    
6. โปรแกรมระบบงานไม่สามารถแก้ไข

ข้อมูลย้อนหลัง 
   

7. ระบบงานที่ใช้อยู่ไม่เปิดโอกาสให้แก้ไข
โดยไร้ร่องรอย 

   

8. เจ้าหนาที่มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 

   

9. มีการกําหนดรหัสผ่านและเก็บเป็น
ความลับสําหรับเจ้าหน้าท่ีทุกระดับในการ
เข้าถึงข้อมูล 

   

บัตร ATM สหกรณ์ 1. มีการแยกผู้ถือบัตร ATM สหกรณ์ ให้อยู่
คนละฝ่ายกับผู้ถือรหัส (บัตร Click CO-OP)  

   

2. มีระบบตรวจทานการกรอกข้อมูลการผูก
บัตร ATM กรุงไทยกับบัญชีออมทรัพย์สิน
มัธยัสถ์ โดยผู้ตรวจทานสามารถกรอก
ข้อมูลเลขที่บัญชีเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
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  2.2.4.2 การควบคุมความเสี่ยงสินเชื่อ 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

มีการกําหนดแผน/เป้าหมายการดําเนิน
ธุรกิจ 

   

เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อทําหน้าท่ีรับ-จ่ายเงิน
และจัดทําบัญชีย่อย 

1. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ เจ้าหน้าท่ี
การเงิน และเจ้าหน้าท่ีบัญชี 

   

2.  มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้ 

   

จ่ายเงินกู้เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1. ก่อนการจ่ายเงินกู้มีการตรวจสอบใบรับ
เงินกู้กับสัญญาเงินกู้และมติคณะกรรมการ
ท่ีอนุมัติเงินกู้ โดยถูกต้องตรงกัน 

   

2. มีการบันทึกจํานวนเงินที่อนุมัติในคําขอกู้ 
โดยผู้มีอํานาจอนุมัติ 

   

จ่ายเงินกู้โดยไม่มีหลักประกัน/
หลักประกันไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 

1. มีการจัดทําหนังสือค้ําประกันหรือ
หลักฐานต่อสหกรณ์ตามระเบียบท่ีกําหนด 

   

2. กรณีหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ เช่น 
บ้าน/ท่ีดิน ได้มีการจดทะเบียนจํานอง 

   

3 .  มี การจั ด ทํ าทะ เบี ยนผู้ ค้ํ าประกั น /
หลักประกัน 

   

4. มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ท่ี
นํามาเป็นหลักประกัน 

   

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชําระหนี้ 1. มีการออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชี
ย่อยทุกครั้งที่มีการชําระหนี้ 

   

2. มีการเปรียบเทียบบัญชีย่อยให้ตรงกับ
บัญชีคุมยอดทุกเดือน 

   

3. มีการยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้อย่างน้อยปี
ละครั้ง 

   

4. มีการส่ง SMS เมื่อชําระหนี้ผ่านธนาคาร    
ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เพียงพอ 1 .  มี ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ส ภ าพลู กหนี้ แ ล ะ

หลักประกันเป็นครั้งคราว 
   

2.  มีการตั้ งค่า เผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญตาม
ระเบียบและคําแนะนําของนายทะเบียน
สหกรณ์ 
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
คํานวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ผิดพลาด 1. มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ในที่

เปิดเผย 
   

2. มีการทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยเงินให้
กู้/ ใช้ โปรแกรมคอมพิว เตอร์คํ านวณ
ดอกเบี้ย 

   

การปลอมลายมือชื่อผู้กู้และผู้ค้ําประกัน
สําหรับสินเชื่อที่ใช้บุคคลค้ําประกัน*** 

1. มีการแจ้งภาระการค้ําประกันทั้งหมดให้ผู้
ค้ําประกันทราบทุกเดือน 

   

2. มีการตรวจสอบลายมือชื่อผู้กู้และผู้ค้ํา
ประกันกับลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก 

   

3. มีการแจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบทาง SMS 
ก่อนการจ่ายเงินกู้ 

   

4. มีการแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้กู้รับทราบทาง 
SMS ก่อนการจ่ายเงินกู้ 

   

การประเมินราคาหลักประกันที่ไม่เป็น
มาตรฐานกรณีสินเชื่อเพื่อการเคหะ*** 

1. มีการประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท
หลักทรัพย์ประกันที่ กลต.รับรอง 

   

2. มีเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ไปตรวจสอบ
หลักประกันที่บริษัทหลักทรัพย์ประกัน
ประเมินราคา 

   

3. มีระบบการสอบทานบริษัทหลักทรัพย์
ประกัน (บริษัทประเมินหลักทรัพย์) 

   

ไม่ได้รับชําระหนี้กรณีผู้กู้พ้นจากสมาชิก
ภาพ*** 

1. มีการทําประกันชีวิตผู้กู้ครอบคลุมวงเงิน
สินเชื่อ 

   

2. มีการทําประกันคุ้มครองสินเชื่อบริษัท
กรุงเทพประกันภัย (สําหรับสมาชิกสมทบ
ท่ีเป็นพนักงานราชการ) 

   

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้ํา
ประกัน 

1. ติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ ์

   

2. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบภายใน 
60 วัน ก่อนจะต้องรับผิดเมื่อผู้กู้ผิดนัด
ชําระหนี้ 

   

การวิเคราะห์สินเชื่อที่ใช้อสังหาริมทรัพย์
เป็นหลักประกัน (วนาเคหะ , พัฒนา
คุณภาพชีวิต) 

มีการวิเคราะห์สนิเชื่อที่ใช้อสังหาริมทรัพย์
เป็นหลักประกนั (วนาเคหะ , พัฒนาคณุภาพ
ชีวิต) โดยการจัดทําผลรวมการประเมินด้าน
ต่าง ๆ ด้วยการให้คะแนน (Credit Scoring) 
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  2.2.4.3 การควบคุมความเสี่ยงเงินฝาก 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

มีการกําหนดแผน/เป้าหมายการดําเนิน
ธุรกิจ 

   

เจ้าหน้าท่ีรับฝากเงินทําหน้าท่ีรับ-
จ่ายเงิน และจัดทําบัญชีย่อย 

ทุกสิ้นวันมีการตรวจสอบเอกสารการรับฝาก 
– ถอนเงินฝาก จากเจ้าหน้าท่ีรับฝากเงิน 
และให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมิได้เป็นผู้ทําหน้าท่ีรับ
ฝากเงินดําเนินการบันทึกบัญชีย่อย เพื่อ
ตรวจสอบยืนยันยอดของเจ้าหน้าท่ีเงินฝาก 

   

ปฏิบัติผิดระเบียบ ข้อบังคับ 1. ก่อนรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นมีการ
ตรวจสอบเงินฝากให้อยู่ในวงเงินกู้ยืมท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 

   

2. ไม่มีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก    
การรับฝากและออมเงินไม่ตรงกับ
หลักฐาน 

1. สมาชิกผู้ฝากเป็นผู้จัดทําใบนําฝาก/ใบ
ถอนเงินฝาก เว้นแต่สมาชิกรายใดที่เขียน
ไม่ได้อาจให้เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้เขียนแทน แต่
สมาชิกต้องลงลายมือชื่อหรือลายนิ้วมือ
ของสมาชิกผู้ฝาก/ผู้ถอนเงินตามตัวอย่าง
ท่ีให้ไว้ 

   

2. มีการตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถอนเงินในใบ
ถอนเงินฝากเปรียบเทียบกับบัตรตัวอย่าง
ลายมือชื่อของผู้ฝากเงินทุกครั้งที่มีการ
ถอนเงิน 

   

3. มีการตรวจสอบใบนําฝาก/ใบถอนเงิน
ฝากเปรียบเทียบกับสมุดคู่ฝากและแผ่น
บัญชีย่อยเจ้าหน้าท่ีเงินฝาก พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อกํากับ 

   

4. มีการยืนยันเจ้าหนี้เงินรับฝากไม่ถูกต้อง    
การถอนเงินฝากโดยทุจริต*** 1. มีการแจ้งให้ผู้ถอนเงินรับทราบผ่าน SMS 

เมื่อถอนเงินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป 
   

2. ไม่มีการเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของสมาชิก
หรือผู้ฝากเงินไว้ท่ีสหกรณ์ 

   

3. การทําสมุดคู่ฝากใหม่กรณีชํารุดหรือสูญ    
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
หายต้องมีเอกสารรับรองและผู้อนุมัติ*** 

4. การทํารายการถอนต้องใช้สมุดคู่ฝาก
เท่านั้น 

   

5. มีการจัดทําทะเบียน รหัสสมุดคู่ฝากและ
บันทึกข้อมูลไว้ในระบบ 

   

บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากไม่ถูกต้อง 1. มีการบันทึกรายการฝาก-ถอนในแผน
บัญชีย่อยรายบุคคลทันทีท่ีมีการฝาก-ถอน 

   

2. มีการเปรียบเทียบจํานวนเงินฝาก-ถอน
ระหว่างบัญชีคุมกับบัญชีย่อยเป็นประจํา 

   

การคํานวณดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ผิดพลาด 

1. มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในที่
เปิดเผย 

   

2. มีการทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยเงินรับ
ฝาก/ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คํานวณ
ดอกเบี้ย 

   

การบันทึกข้อมูลการหักเงินฝากราย
เดือนผิดพลาด 

มีการพิมพ์รายงานการบันทึกข้อมูลการหัก
เงินฝากรายเดือนมาตรวจสอบความถูกต้อง 

   

 

  2.2.4.4 การควบคุมความเสี่ยงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 
1 2 3 

ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่เหมาะสม 1. มีการศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและวิเคราะห์
ผลตอบแทนการลงทุนเพื่อกําหนด
แผนการลงทุน 

   

2. มีแผนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีได้รับการ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือที่
ประชุมใหญ่ 

   

3. มีข้อมูลผลการดําเนินงานและการลงทุน
ของบริษัทท่ีจะลงทุน*** 

   

4. มีการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง
(ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้)*** 
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนไม่
ครบถ้วน 

1. มีการจัดทําทะเบียนคุมหลักทรัพย์    

2. มีการตรวจสอบผลตอบแทนที่สหกรณ์
ได้รับเปรียบเทียบข้อตกลง/เงื่อนไขที่
สหกรณ์จัดทํากับกิจการท่ีนําไปลงทุน 

   

จําหน่ายเงินลงทุนขาดทุน/ไม่คุ้มค่า 1. มีการติดตามความเคลื่อนไหวของเงิน
ลงทุนอย่างสม่ําเสมอ 

   

2. มีการจัดข้อมูลการจําหน่ายเงินลงทุน
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

   

เอกสารเงินลงทุนในหลักทรัพย์สูญหาย/
ไม่ครบถ้วน 

1. มีการตรวจนับเอกสารเงินลงทุน
เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมหลักทรัพย์
เป็นครั้งคราว 

   

2. มีการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
การเก็บรักษาหลักทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย 

   

การแสดงรายการเงินลงทุน ณ วันสิ้นปี
ไม่ถูกต้อง 

มีการเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนที่อยู่ใน
ความต้องการของตลาด 

   

การวิเคราะห์ตราสารหนี้ และการลงทุน
อื่น ๆ 

มีการกําหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ตรา
สารหนี้ และการลงทุนอื่น ๆ โดยการจดัทํา
ผลรวมการประเมนิด้านต่าง ๆ ด้วยการให้
คะแนน (Credit Scoring) 

   

 

  2.2.4.5 การควบคุมความเสี่ยงสํานักงาน 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 
1 2 3 

การจัดซ้ือหรือก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ/มติท่ีประชุมใหญ่/มติท่ีประชุม
คณะกรรมการ 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดซ้ือ-จัดจ้าง 

   

2. มีการกําหนดงบประมาณและแผนการ
จัดซ้ือ/ก่อสร้างไว้ในแผนงานประจําปี 

   

ทรัพย์สินของสหกรณ์เสื่อมชํารุด/
เสียหาย/สูญหาย 

1. มีรายงานจากคณะกรรมการตรวจนับ
ทรัพย์สินทุกสิ้นปีและมีการแจ้งรายการ
ทรัพย์สินชํารุดหรือเสื่อมสภาพพร้อมทั้ง
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
เสนอความเห็น 

2. มีการกําหนดมาตรการป้องกันและดูแล
รักษาทรัพย์สินไม่ให้สูญหายหรือเสียหาย 

   

3. มีการจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน และติด/
เขี ยนหมายเลขรหัส  หรือหมายเลข
ครุภัณฑ์กํากับไว้ท่ีทรัพย์สิน 

   

การดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สินไม่
เหมาะสม 

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแล
และบํารุงรักษาทรัพย์สิน 

   

2. มีการประกันภัยทรัพย์สินไว้อย่าง
เหมาะสม 

   

โอนทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมไม่มี
เหตุผล 

1. มีการจัดทํารายงานทรัพย์สินที่ไม่ใช้งาน
พร้อมทั้งระบุสาเหตุท่ีไม่ได้ใช้งาน 

   

2. การจําหน่ายทรัพย์สินได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการและเป็นไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนด 

   

3. มีการตัดจําหน่ายทรัพย์สินออกจาก
ทะเบียนคุมเมื่อมีการขายหรือเลิกใช้ 

   

ซ้ือทรัพย์สินในราคาสูงกว่าท่ีควร 1. มีการแต่งตั้งกรรมการจัดซ้ือ-จัดจ้าง    
2. มีการสอบถามเพื่อเปรียบเทียบราคา

ทรัพย์สินก่อนซ้ือ หรือจัดจ้าง 
   

บันทึกมูลค่าทรัพย์สินในบัญชีไม่ถูกต้อง มีการตรวจสอบการบันทึกมูลค่าทรัพย์สินที่
ซ้ือหรือก่อสร้างในราคาเริ่มแรกโดยใช้ราคา
ซ้ือรวมภาษี ต้นทุนการกู้ ยืม และต้นทุน
ทางตรงอื่น ๆ 

   

การไม่สามารถปฏิบัติงานหรือให้บริการ
สมาชิกได้ กรณีไฟฟ้าดับ 

1. มีระบบสํารองไฟฟ้าสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

   

2. มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้เครื่อง
สํารองไฟฟ้า และไฟฟ้าแสงสว่างบางส่วน 

   

การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 1. จัดให้ มีเจ้าหน้า ท่ีตรวจสอบการถอด
ปลั๊กไฟสําหรับกระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 

   

2.  จัดใ ห้ มี เจ้ าหน้า ท่ีตรวจสอบการปิด
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสํานักงาน 

   

3. จัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตรวจสอบความปลอดภัยตามจุดตรวจ 
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
ทุก 4 ชั่วโมง 

4. มีการกําจัดแหล่งที่อาจเป็นเชื้อเพลิง เช่น 
ขยะ กระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ทุกวัน 

   

5. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์แจ้ง
เตือน กรณีไฟฟ้าลัดวงจร ทุกวัน 

   

6. มีการประกันอัคคีภัยไว้อย่างเหมาะสม    
7. มีการประกันกรณีการเกิดอุทกภัย    
8. จัดให้มีการทบทวนและซักซ้อมแผน

ฉุกเฉินทุกปี 
   

บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงพื้นที่การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและการเก็บ
เอกสารสําคัญ 

1. จัดให้มีห้องเก็บเอกสารสําคัญโดยเฉพาะ    
2. จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสําหรับการปฏิบัติงาน

ด้านการเงิน 
   

การเกิดโจรกรรมทําให้ทรัพย์สินสูญหาย 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย    
2 .  จัด ใ ห้ มีพื้ นที่ เ ขตปลอดภัย โดย มิ ใ ห้

บุคคลภายนอกเข้า 
   

3. มีระบบติดตาม เช่น กล้องวงจรปิดเพื่อใช้
เป็นหลักฐาน 

   

4. มีการประกันการโจรกรรม    
บุคลากรได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทางไปปฏิบัติงานทําให้สหกรณ์ไม่
สามารถบริการสมาชิกได้ 

จัดให้มีการแบ่งเจ้าหน้าท่ีเป็นสองฝ่ายแยก
เดินทางไปปฏิบัติงาน 

   

 
  2.2.4.6 การควบคุมความเสี่ยงเจ้าหนี้เงินกู้ 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
กู้เงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ท่ีประชุมใหญ่ 

1. การกู้เงินอยู่ภายในวงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติ
จากท่ีประชุมใหญ่ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

   

2. มีการกําหนดผู้ มีอํานาจลงนามแทน
สหกรณ์ในการกู้ยืม 

   

นําเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมรวมผลการกู้ยืมเงิน    
จ่ายเงินชําระหนี้เจ้าหนี้เกินกว่าหนี้ท่ีมี 1. มีการอนุมัติการจ่ายชําระหนี้    
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
อยู่ 2. มีการตรวจสอบเอกสารการเป็นหนี้และ

การคํานวณดอกเบี้ยจ่ายก่อนการชําระหนี้ 
   

3. การชําระหนี้เป็นไปตามกําหนดสัญญา    
4. มีการยืนยันยอดเจ้าหน้าท่ีเงินกู้    

 
  2.2.4.7 การควบคุมความเสี่ยงสมาชิกและทุนเรือนหุ้น 

 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 
1 2 3 

การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

1. มีการกําหนดแผนและเป้าหมายเกี่ยวกับ
สมาชิกและทุนเรือนหุ้น 

   

2. มีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน    
การรับสมัครสมาชิกไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อบังคับ 

1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกทุกรายมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามข้อบังคับสหกรณ์ 

   

2. มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

   

3. มีการจ่ายคืนค่าหุ้นภายหลังจากการได้รับ
อนุมัติให้ลาออก 

   

4. มีการเปรียบเทียบยอดในทะเบียนหุ้นว่า
ตรงกับยอดในบัญชีคุม 

   

5. มีการยืนยันยอดทุนเรือนหุ้นอย่างน้อยปี
ละครั้ง 

   

สมาชิกลาออกโดยยังมีภาระผูกพันกับ
สหกรณ์ 

1. มีการตรวจสอบภาระผูกพันก่อนอนุมัติให้
ลาออก 

   

2. มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
อนุมัติให้ลาออก หรือให้ออก 

   

จ่ายเงินปันผลไม่ถูกต้อง 1. มีการคํานวณยอดจ่ายเงินปันผลของหุ้น
ตามระยะเวลาการถือหุ้น 

   

2. มีการจัดทํารายละเอียดเงินปันผลของหุ้น
ค้างจ่าย 

   

3. มีหลักฐานการจ่ายเงินปันผลตามหุ้น
ครบถ้วน 
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
ข้อมูลสมาชิกไม่ถูกต้อง 1. มีการจัดทําแบบฟอร์มการขอเปลี่ยน 

แปลงข้อมูลสมาชิก 
   

2. มีการสํารวจข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน    
3. มีการบันทึกข้อมูลสมาชิกโดยเจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบ 
   

4. มีการตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล
สมาชิกท่ีบันทึกในระบบ 

   

 
  2.2.4.8 การควบคุมความเสี่ยงการจัดเก็บเอกสาร 

 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 
1 2 3 

การจัดเก็บเอกสารสหกรณ์ 1.  สถานที่ การจัด เก็บ เอกสารมีความ
ปลอดภั ย  และกํ าหนดระดั บคว าม
ปลอดภัยตามประเภทเอกสาร 

   

2. การจัดเก็บเอกสารมีการจัดทําทะเบียน
และแยกตามประเภทเอกสาร 

   

3.  มีการกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บ
เอกสารตามมาตรฐานของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 

   

4. สามารถสืบค้นและเบิกเอกสารภายใน
ระยะเวลาที่ต้องการได้ 

   

5. สามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่เบิก
มาใช้งานและยังมิได้เก็บคืน 

   

6. ตรวจสอบวันที่เบิกเอกสาร ผู้เบิก ผู้อนุมัติ 
และวันที่เก็บเอกสารคืนได้ 

   

7. เจ้าหน้าท่ีผู้ทําหน้าท่ีในการจัดเก็บและ
การเบิกเอกสารออกไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 

   

8. มีคณะกรรมการตรวจสอบก่อนและหลัง
เมื่อมีการทําลายเอกสาร 
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  2.2.4.9 การควบคุมความเสี่ยงระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
ข้อมูลข่าวสาร 1. มีการสํารวจความต้องการและความ

คิดเห็นจากสมาชิกและภายนอก 
   

2. มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานประจําเดือนเพื่อใช้ในการ
บริการและตัดสินใจของคณะกรรมการ 

   

3. มีการรวบรวมข้อมูล จัดทํารายงานกิจการ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และคําแนะนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

   

4. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารการดําเนินธุรกิจ 
และการประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ แก่
สมาชิก 

   

5. มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร    
6. มีการให้บริการข้อมูลแก่สมาชิกอย่าง

รวดเร็ว 
   

ระบบสารสนเทศ 1. คณะกรรมการใช้ข้อมูลทางการเงินการ
บัญชีในการบริหารงานทันต่อเหตุการณ์ 

   

2. มีคู่มือ/คําแนะนําการปฏิบัติงานหรือให้
การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบงาน
บัญชี 

   

3. สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้ปฏิบัติงานต่อไปได้ 

   

4. มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตามความเหมาะสม 

   

5. ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และ
ระบบงานต่าง ๆ เหมาะสมกับการใช้งาน 

   

การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ 1. มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ โดยกําหนดการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ใช้ตามระดับความสําคัญของข้อมูล 

   

2. มีการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์    
3. มีการปรับระบบ (Update) การป้องกัน

ไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างสม่ําเสมอ 
   

4. มีการสํารวจข้อมูลอย่างเพียงพอตาม    
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ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระดับการควบคุม 

1 2 3 
ระยะเวลาที่กําหนด และเก็บข้อมูลชุด
สํารองไว้ในที่ปลอดภัย 

5. มีระบบป้องกันและเตือนภัยท่ีจําเป็น
สําหรับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครื่อง
สํารองไฟฟ้า รับเหตุสุดวิสัย 

   

6. มีการจัดวางคอมพิวเตอร์ในสภาพ 
แวดล้อมที่เหมาะสม 
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2.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ 
 
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและแนวทางในการตรวจสอบ โดยเริ่มจากการสรุปและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และทบทวนนโยบาย พร้อมจัดทําคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและนําคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ไปใช้ โดยหน่วยงานในสหกรณ์ต้องดําเนินการตามมาตรการที่
ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

Flow Chart ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
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109 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
 

เอกสารและสิง่อ้างอิง 
 
สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2546. คู่มือตรวจสอบความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง. 

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/RiskMgt_Manual/ 
Pages/ExaminationManual.aspx 

สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2546. คู่มือตรวจสอบความเสี่ยงด้านเครดิต. 
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/RiskMgt_Manual/ 
Pages/ExaminationManual.aspx 

สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2546. คู่มือตรวจสอบความเสี่ยงด้านตลาด. 
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Pages/ExaminationManual.aspx 

สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2546. คู่มือตรวจสอบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์. 
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/RiskMgt_Manual/ 
Pages/ExaminationManual.aspx 

สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2546. คู่มือตรวจสอบความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ. 
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Pages/ExaminationManual.aspx 
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