
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ความเป็นมาของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยโอนเงินทุน 
หมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์ มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาแก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 ได้โอนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่
วันที่ 6 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา 

คณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบด้วย  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์      ประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     กรรมการ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร      กรรมการ 
อธิบดีกรมประมง       กรรมการ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์       กรรมการ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง       กรรมการ 
ผู้แทนส านักงบประมาณ      กรรมการ 
ผู้แทนของสหกรณ์ (ประเภทละ 1 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง)  กรรมการ 
ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (1 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง)    กรรมการ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์      กรรมการและเลขานุการ 

นโยบายการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
• ก าหนดยุทธศาสตร์และกรอบทิศทางการบริหาร กพส. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ 

ส่งเสริมสหกรณ์ 
• ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจการสหกรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์ กพส.และแผนพัฒนา 

สหกรณ์ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิาร กพส. 
1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน กพส. เพ่ือช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาสหกรณ์  

หรือเพื่อการด าเนินงานของ กพส. 
3. อนุมัติแผนการด าเนินงานและกรอบประมาณการรายจ่ายประจ าปีของ กพส.  
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4. ติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงานของสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจาก  

กพส. 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส.  

มอบหมาย 
6. วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหาร 

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557 
7. ออกระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และก าหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้มีการปฏิบัติ  ตามระเบียบ             

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการบริหาร กพส. 
8. มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน  

 การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ ์ว่าด้วยการ
บริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557  

อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. 
คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนา 

สหกรณ์ขึ้น 4 คณะ ตามค าสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที ่3/2557  เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2557  ซึ่งการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ต้อง
อยู่ภายใต้ข้อก าหนดในระเบียบดังกล่าว โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทนุพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด 
(1) กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

ส าหรับวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้เกิน 5,000,000.- บาท เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะ
หรือโครงการพิเศษได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไป
ตามทีโ่ครงการก าหนด 

 (2) กลั่นกรองและพิจารณาค าขอผ่อนผนั ขยายเวลาการช าระหนี้ และ/หรือการงดคิด 
ดอกเบี้ย ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย การปรับปรงุ โครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะ
สัญญากู้ยืมเงินท่ีมีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เกิน 5,000,000.- บาท 

(3) ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ ตลอดจนเร่งรัดการส่งช าระหนี้ การทวงถามหนี้ 
ค้างช าระ 
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  (4) พิจารณาเรื่องการด าเนินคดี ตลอดจนการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอม
ความของสหกรณ์ลูกหนี้ก่อนศาลพิพากษากรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท ณ วันฟ้อง ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

(5) พิจารณากรณีสหกรณ์ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ขออนุญาตกู้เงินจากแหล่งอื่น 
(6) ด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มอบหมาย 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ส านักบริหารเงินทุน  
   (1) กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 15,000,000 บาท เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นราย
โครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็น
อย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามที่โครงการก าหนด 

(2) กลั่นกรองและพิจารณาค าขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ และ/หรือการงดคิด 
ดอกเบี้ย ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย การปรับปรุง โครงสร้างหนี้กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะ
สัญญากู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่
เกิน 15,000,000  บาท 
  (3) พิจารณากลั่นกรองการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความของสหกรณ์
ลูกหนี้ ก่อนศาลพิพากษา กรณีที่มีทุนพิพาท ไม่เกิน 15,0000 บาท 

(4) ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ ตลอดจนเร่งรัดการส่งช าระหนี้การทวงถาม หนี้ค้าง 
ช าระ 

(5) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
มอบหมาย 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทนุพัฒนาสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ ์
   (1) กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 15,000,000  บาท   
  (2) กลั่นกรองและพิจารณาค าขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ และ/หรือการงดคิด
ดอกเบี้ย ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
เฉพาะสัญญากู้ยืมที่มีต้นเงินคงเหลือ การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เกิน 15,000,000 บาท 
  (3) ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ ตลอดจนเร่งรัดการส่งช าระหนี้ การทวงถามหนี้ค้าง
ช าระ และการก าหนดวิธีปฏิบัติต่างๆ 
  (4) พิจารณากลั่นกรองการจ าหน่ายหนี้สูญของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
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  (5) พิจารณากลั่นกรองการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความของสหกรณ์
ลูกหนี้ก่อนศาลพิพากษา กรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท เกิน 15,000,000 บาท 
  (6) พิจารณากลั่นกรองการเจรจา การประนีประนอมหนี้ ภายหลังศาลมีค าพิพากษาและ
ออกหมายบังคับคดีแล้ว 
  (7) ด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบหมาย 
 


