
กองทุนพัฒนาสหกรณ ์
 
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยโอน
เงินทุนหมุนเวยีนส่งเสริมการสหกรณ์ มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ต่อมาเมื่อป ีพ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545ได้โอนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไป
ตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา 
 

คณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบด้วย 

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์     ประธานกรรมการ 
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     กรรมการ 
  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร     กรรมการ 
  อธิบดีกรมประมง      กรรมการ 
  อธิบดีกรมปศุสตัว์      กรรมการ 
  ผู้แทนกรมบัญชกีลาง      กรรมการ 
  ผู้แทนส านักงบประมาณ     กรรมการ 
  ผู้แทนของสหกรณ ์(ประเภทละ 1 คน ซึ่งรฐัมนตรแีต่งตั้ง) กรรมการ 
  ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (1 คน ซึ่งรัฐมนตรแีต่งตั้ง)   กรรมการ 
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์     กรรมการและเลขานุการ 
 

นโยบายการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  - ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละกรอบทิศทางการบรหิาร กพส. ให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสหกรณ์ 
  - ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจการสหกรณต์ามแผนยุทธศาสตร์ กพส. 
และแผนพัฒนาสหกรณ ์
 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร กพส. 
  1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแนวทางการบรหิารกองทนุพัฒนาสหกรณ์ 
  2. ก าหนดหลักเกณฑ์การจา่ยเงิน กพส. เพื่อช่วยเหลอืส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสหกรณ์ 
หรือเพื่อการด าเนินงานของ กพส. 
  3. อนุมัตแิผนการด าเนนิงานและกรอบประมาณการรายจ่ายประจ าปีของ กพส. 
  4. ติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงานของสหกรณ์ที่ไดร้ับการสนบัสนนุ             
เงินจาก กพส. 
 



  5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา หรือปฏบิัตกิารตามที่คณะกรรมการ 
บริหาร กพส. มอบหมาย 
  6. วินิจฉัยชีข้าดปญัหาในการปฏิบัตติามระเบียบกรมสง่เสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบรหิาร 
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ์(กพส.) พ.ศ. 255   
  7. ออกระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และก าหนดหลักเกณฑ ์เพื่อให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ดงักล่าว และเพื่อประโยชน์ในการบรหิาร กพส. 
  8. มีอ านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าดว้ยการรับเงนิ การจ่ายเงิน การเก็บรกัษาเงิน การจดัหาผลประโยชน์ การจัดการและการ 
จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุพัฒนาสหกรณ ์(กพส.) พ.ศ. 2550 และฉบับที ่2 พ.ศ. 2557 
และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าดว้ยการบรหิารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557 
 

อ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

  คณะกรรมการบริหาร กพส. ไดแ้ต่งตั้งคณะอนกุรรมการพิจารณาเงนิกู้กองทุน 
พัฒนาสหกรณข์ึ้น 4 คณะ ตามค าสั่งคณะกรรมการบรหิาร กพส. ท่ี 3/2557 เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะอนกุรรมการพิจารณาเงินกู้กองทนุพัฒนาสหกรณ ์สั่ง ณ วันที ่29 กันยายน 2557 
ซึ่งการด าเนนิการของคณะอนุกรรมการฯ ต้องอยู่ภายใตข้้อก าหนดในระเบียบดงักลา่ว 
โดยให้มอี านาจหน้าที ่ดังนี ้
 
๑. คณะอนุกรรมการพจิารณาเงินกู้กองทุนพฒันาสหกรณ์ ระดับจังหวัด 
  1. กลัน่กรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายใน 
วงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 5,000,000.- บาท เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะ 
หรือโครงการพิเศษ ที่ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพ่ือกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้เป็นไป 
ตามท่ีโครงการก าหนด 
  2. กลั่นกรองและพิจารณาค าขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ และ/หรือการงดคิดดอกเบี้ย 
ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะกรณี 
สัญญากู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ การลดหนี้ และปรับปรุง 
โครงสร้างหนี้ไม่เกิน 5,000,000.- บาท 
  3. ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ตลอดจนเร่งรัด 
การส่งช าระหนี้ การทวงถามหนี้ค้างช าระ 
  4. พิจารณาเรื่องการด าเนินคดี ตลอดจนการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความ 
ของสหกรณ์ลูกหนี้ก่อนศาลพิพากษากรณีท่ีมีทุนทรัพย์พิพาท ณ วันฟ้อง ไม่เกิน 5,000,000.- บาท 
  5. พิจารณากรณีสหกรณ์ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ขออนุญาตกู้เงินจากแหล่งอ่ืน 
  6. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบหมาย 
 
 



 
๒. คณะอนุกรรมการพจิารณาเงินกู้กองทุนพฒันาสหกรณ์ 
สานักงานส่งเสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที ่๑,2 
  1. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายใน 
วงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 5,000,000.- บาท เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะ 
หรือโครงการพิเศษ ที่ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพ่ือกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้เป็นไป 
ตามท่ีโครงการก าหนด 
  2. กลั่นกรองและพิจารณาค าขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ และ/หรือการงดคิดดอกเบี้ย 
ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะกรณี 
สัญญากู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ การลดหนี้ และปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ไม่เกิน 5,000,000.- บาท 
  3. ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ตลอดจนเร่งรัด 
การส่งช าระหนี้ การทวงถามหนี้ค้างช าระ 
  4. พิจารณาเรื่องการด าเนินคดี ตลอดจนการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความ 
ของสหกรณ์ลูกหนี้ก่อนศาลพิพากษา กรณีท่ีมีทุนทรัพย์พิพาท ไม่เกิน 5,000,000.- บาท 
  5. พิจารณากรณีสหกรณ์ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ขออนุญาตกู้เงินจากแหล่งอ่ืน 
  6. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
มอบหมาย 
 
๓. คณะอนุกรรมการพจิารณาเงินกู้กองทุนพฒันาสหกรณ์ สานักบริหารเงินทุน 
  1. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายใน 

วงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 15,000,000.- บาท เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการ 
เฉพาะหรือโครงการพิเศษที่ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ก็ให้เป็นไปตามท่ีโครงการก าหนด 
  2. กลั่นกรองและพิจารณาค าขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ และ/หรือการงดคิดดอกเบี้ย 
ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะสัญญา
กู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ การลดหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ไม่เกิน 15,000,000.- บาท 
  3. พิจารณากลั่นกรองการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความของสหกรณ์ลูกหนี้ 
ก่อนศาลพิพากษา กรณีท่ีมีทุนทรัพย์พิพาท ไม่เกิน 15,000,000.- บาท 
  4. ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ ตลอดจนเร่งรัดการส่งช าระหนี้ การทวงถามหนี้ค้างช าระ 
  5. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบหมาย 
 
 
 
 



๔. คณะอนุกรรมการพจิารณาเงินกู้กองทุนพฒันาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  1. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละเกิน 15,000,000.- บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000.- บาท 
เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษที่ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้เป็นไปตามที่โครงการก าหนด 
  2. กลั่นกรองและพิจารณาค าขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ และ/หรือการงดคิดดอกเบี้ย 
ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะสัญญา
กู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ การลดหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้เกิน 
15,000,000.- บาท 
  3. ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ ตลอดจนเร่งรัดการส่งช าระหนี้ การทวงถามหนี้ 
ค้างช าระ และการก าหนดวิธีปฏิบัติต่าง ๆ 
  4. พิจารณากลั่นกรองการจ าหน่ายหนี้สูญของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  5. พิจารณากลั่นกรองการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความของสหกรณ์ลูกหนี้ 
ก่อนศาลพิพากษา กรณีท่ีมีทุนทรัพย์พิพาท เกิน 15,000,000.- บาท 
  6. พิจารณากลั่นกรองการเจรจา การประนีประนอมหนี้ ภายหลังศาลมีคาพิพากษา 
และออกหมายบังคับคดีแล้ว 
  7. ด าเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย 
 

แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ปี ๒๕๕8 – ๒๕62) 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2558 – 2562 
โดยจัดท าขึ้นอย่างบูรณาการ มีผู้แทนสหกรณ์ผู้รับบริการ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในการ 
ด าเนินการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นกรอบทิศทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเป็นเครื่องมือส่งเสริม 
สหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ เป็นกองทุนภาครัฐที่มีความม่ันคง มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสหกรณ ์
ให้มีความเข้มแข็งและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
พันธกิจ :  1. การขยายการให้บริการและสร้างนวัตกรรมการเพ่ิมทุน กพส. ให้เพียงพอ 
      ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  2. การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  3. การสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 



พันธกิจที ่1  การขยายการให้บริการและสร้างนวัตกรรมการเพ่ิมทุนกองทุนพัฒนาสหกรณ์   
     ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ 
  (1) ขยายโอกาสการให้บรกิารของกองทนุพัฒนาสหกรณ์ 
  (2) สร้างนวตักรรมการเพ่ิมทุนกองทนุพัฒนาสหกรณ์ 
พันธกิจที ่2  การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ 
ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ 
  (1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงนิกองทนุพัฒนาสหกรณ์ 
  (2) สร้างระบบการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  (3) พัฒนาระบบสารสนเทศเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ์(E-Co-op Fund) 
  (4) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ ์ประกาศที่เกี่ยวข้องให้เอื้อตอ่การด าเนนิงาน 
       ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในปัจจุบนั 
พันธกิจที ่3 การสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ 
  (1) สร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคีเครือข่าย) 
  (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้เสีย 
  (3) สร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 


