
 

 

 
 
 

 

  

ค าสั่งคณะกรรมการบริหาร  กพส. 
ท่ี          /2552 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูก้องทุนพฒันาสหกรณ์ 

______________ 

 

  เพื่อใหก้ารก าหนดต าแหน่งขา้ราชการในค าสั่งถูกตอ้งตามสายงานและระดบัต าแหน่งตาม
พระราชบญัญติั  ระเบียบขา้ราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2551  จึงสมควรยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการบริหาร  กพส. 
ท่ี 2/2550  อาศยัอ านาจตามความในขอ้  8 (5)  ขอ้  19  และขอ้ 26  แห่งระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  วา่ดว้ย 
การบริหารกองทุนพฒันาสหกรณ์ พ.ศ. 2550  และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  วา่ดว้ยการบริหารกองทุน 
พฒันาสหกรณ์  (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2552  ประกอบมติคณะกรรมการบริหาร กพส.  คร้ังท่ี  2/2552  วนัท่ี   
31  มกราคม  2552  จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูก้องทุนพฒันาสหกรณ์คณะต่าง ๆ  ดงัน้ี 

1.  คณะอนุกรรมการพจิารณาเงินกู้กองทุนพฒันาสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ประกอบดว้ย 

1.  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์     ประธานอนุกรรมการ 
     ผูไ้ดรั้บมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     ใหดู้แล  แนะน า  ติดตามการด าเนินงานของ 
     ส านกัพฒันาระบบการบริหารการจดัการสหกรณ์ 
2.  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการเงินสหกรณ์   อนุกรรมการ 
3.  ผูอ้  านวยการส านกัจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   อนุกรรมการ   
4.  ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์     อนุกรรมการ 

  5.  ผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง      อนุกรรมการ 
  6.  ผูแ้ทนส านกังบประมาณ     อนุกรรมการ 
  7.  ผูแ้ทนกรมตรวจบญัชีสหกรณ์     อนุกรรมการ 

8.  ผูแ้ทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  อนุกรรมการ 
  9.  ผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกร  ในคณะกรรมการบริหาร กพส.  อนุกรรมการ 
             10.  ผูแ้ทนสหกรณ์  ในคณะกรรมการบริหาร กพส.   อนุกรรมการ 
       ท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส.  คดัเลือกแลว้  2  คน 

 

          /11. หวัหนา้... 
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                   11.  หวัหนา้กลุ่มนิติการ        อนุกรรมการ 
    ส านกังานเลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์   
     ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งผูอ้  านวยการกลุ่มกฎหมาย 
     ส านกันายทะเบียนและกฎหมาย 
                  12.  ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาระบบการบริหาร   อนุกรรมการและ
 การจดัการสหกรณ์      เลขานุการ 
 13.  ผูอ้  านวยการกลุ่มวเิคราะห์กองทุนพฒันาสหกรณ์    อนุกรรมการและ 
        ส านกัพฒันาระบบการบริหารการจดัการสหกรณ์  ผูช่้วยเลขานุการ 
               14.  ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารเงินทุน    อนุกรรมการและ 
         ส านกัพฒันาระบบการบริหารการจดัการสหกรณ์  ผูช่้วยเลขานุการ 
 
ให้คณะอนุกรรมการ  มีอ านาจหน้าที ่ ดังนี้ 
    1.  กลัน่กรอง  และพิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีสหกรณ์ขอกูเ้งินกองทุนพฒันาสหกรณ์  
ส าหรับวงเงินท่ีเห็นสมควรใหกู้เ้กิน  5,000,000  บาท 
    2.  กลัน่กรองและพิจารณาค าขอผอ่นผนั ขยายเวลาการช าระหน้ี และ/หรือการงดคิดดอกเบ้ีย
ค่าปรับ  การลดอตัราดอกเบ้ีย  กลัน่กรองและพิจารณาค าขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์  
เฉพาะตน้เงินกูท่ี้ขอผอ่นผนั ขยายเวลาการช าระหน้ี ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเกิน  5,000,000  บาท 
    3.  ตรวจสอบและติดตามการใชเ้งินกู ้ ตลอดจนเร่งรัดการส่งช าระหน้ี  การทวงถามหน้ี 
คา้งช าระ  และการก าหนดวธีิปฏิบติัต่าง ๆ 

    4.  พิจารณากลัน่กรองการจ าหน่ายหน้ีสูญของเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์ 

    5.  พิจารณากลัน่กรองการขอไกล่เกล่ียคดีและการประนีประนอมยอมความของสหกรณ์ลูกหน้ี  
กรณีท่ีมีทุนทรัพยพ์ิพาทเกิน  2,000,000  บาท 
    6.  ด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส.  หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบหมาย 

2.  คณะอนุกรรมการพจิารณาเงินกู้กองทุนพฒันาสหกรณ์  ส านักพฒันาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์      
     ประกอบดว้ย 
  1.  ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาระบบการบริหารการจดัการสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการ 
  2.  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการเงินสหกรณ์   อนุกรรมการ 
  3.  ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์    อนุกรรมการ 
  4.  ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาระบบการบริหารการจดัการ  อนุกรรมการ   
  5.  ผูอ้  านวยการกลุ่มวเิคราะห์เงินทุนสนบัสนุนสหกรณ์  อนุกรรมการ 
  6.  ผูอ้  านวยการกลุ่มแกไ้ขปัญหาหน้ีสินสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร อนุกรรมการ 

/7.  หวัหนา้กลุ่มนิติการ... 
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  7.  หวัหนา้กลุ่มนิติการ           อนุกรรมการ 
   ส านกังานเลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์   
   ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งผูอ้  านวยการกลุ่มกฎหมาย 
   ส านกันายทะเบียนและกฎหมาย 

8.  ผูอ้  านวยการกลุ่มวเิคราะห์กองทุนพฒันาสหกรณ์     อนุกรรมการ 
  9.  ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารเงินทุน    อนุกรรมการและ 
          เลขานุการ 
  10. นกัวชิาการสหกรณ์ ระดบัช านาญการ  กลุ่มบริหารเงินทุน อนุกรรมการและ 
        (จ านวน  1  คน)      ผูช่้วยเลขานุการ 

 

ให้คณะอนุกรรมการ  มีอ านาจหน้าที ่ ดังนี้ 

  1.  กลัน่กรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีสหกรณ์ขอกูเ้งินกองทุนพฒันาสหกรณ์ ภายใน
วงเงินท่ีเห็นสมควรใหกู้ไ้ม่เกิน  5,000,000.-บาท 
  2.  กลัน่กรองและพิจารณาค าขอผอ่นผนั ขยายเวลาการช าระหน้ี และ/หรือการงดคิดดอกเบ้ีย
ค่าปรับ  การลดอตัราดอกเบ้ีย  กลัน่กรองและพิจารณาค าขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์  
เฉพาะตน้เงินกูท่ี้ขอผอ่นผนั ขยายเวลาการช าระหน้ี ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีไม่เกิน  5,000,000.-บาท 
  3.  ตรวจสอบและติดตามการใชเ้งินกู ้ ตลอดจนเร่งรัดการส่งช าระหน้ี  การทวงถามหน้ีคา้งช าระ 
  4.  อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส.  หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  มอบหมาย   

3.  คณะอนุกรรมการพจิารณาเงินกู้กองทุนพฒันาสหกรณ์  ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พืน้ที ่1 / พืน้ที ่2    
    ประกอบดว้ย 
         
  1.  ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมสหกรณ์  พื้นท่ี  1 / พื้นท่ี  2 ประธานอนุกรรมการ 
  2.  หวัหนา้ส านกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ 
  3.  ผูอ้  านวยการส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดักรุงเทพมหานคร  อนุกรรมการ  
  4.  เจา้หนา้ท่ีหน่วยส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ท่ีผูอ้  านวยการ  อนุกรรมการ 
       ส านกังานส่งเสริมสหกรณ์  พื้นท่ี  1 / พื้นท่ี  2  มอบหมาย  1  คน  
  5.  ผูแ้ทนสหกรณ์  ท่ีผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมสหกรณ์   อนุกรรมการ   
        พื้นท่ี  1 / พื้นท่ี  2  คดัเลือกแลว้  1  คน 

  6.  หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการบริหารการจดัการสหกรณ์ อนุกรรมการและ 
          เลขานุการ  

  7.  นกัวชิาการสหกรณ์  ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบักองทุนพฒันาสหกรณ์ อนุกรรมการและ                                  
                                กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการบริหารการจดัการสหกรณ์                  ผูช่้วยเลขานุการ 
                                (จ านวน  1  คน) 

/ให้คณะ… 
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ให้คณะอนุกรรมการ  มีอ านาจหน้าที ่ ดังนี้ 

  1.  กลัน่กรองและพิจารณาค าขอกูเ้งินกองทุนพฒันาสหกรณ์   ภายในวงเงินท่ีเห็นสมควรให้กู้
ทุกสัญญารวมกนัไม่เกินสหกรณ์ละ  3,000,000.-บาท 
  2.  กลัน่กรองและพิจารณาค าขอผอ่นผนั ขยายเวลาการช าระหน้ี และ/หรือการงดคิดดอกเบ้ีย
ค่าปรับ  การลดอตัราดอกเบ้ีย  กลัน่กรองและพิจารณาค าขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์  
เฉพาะตน้เงินกูท่ี้ขอผอ่นผนั ขยายเวลาการช าระหน้ี ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีไม่เกิน  3,000,000.-บาท 
  3.  ตรวจสอบการใชเ้งินกูใ้หเ้ป็นไปตามเง่ือนไขแห่งสัญญา ตลอดจนติดตามเร่งรัดหน้ีเงินกู ้
  4.  พิจารณาเร่ืองการด าเนินคดี  ตลอดจนการขอไกล่เกล่ียคดีและการประนีประนอมยอมความ
ของสหกรณ์ลูกหน้ีกรณีท่ีมีทุนทรัพยพ์ิพาทไม่เกิน  2,000,000.-บาท 
  5.  พิจารณากรณีสหกรณ์ลูกหน้ีกองทุนพฒันาสหกรณ์  ขออนุญาตกูเ้งินจากแหล่งอ่ืน  
  6.  อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมาย 

4.  คณะอนุกรรมการพจิารณาเงินกู้กองทุนพฒันาสหกรณ์ ระดับจังหวดั  ประกอบดว้ย 

  1.  ผูว้า่ราชการจงัหวดั  หรือผูท่ี้ผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 
  2.  สหกรณ์จงัหวดั      อนุกรรมการ   
  3.  หวัหนา้ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดั   อนุกรรมการ 
  4.  ผูอ้  านวยการส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดั    อนุกรรมการ       
  5.  ผูแ้ทนสหกรณ์  ท่ีสหกรณ์จงัหวดัคดัเลือกแลว้  1  คน    อนุกรรมการ 
  6.  เจา้หนา้ท่ีหน่วยส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์  ท่ีสหกรณ์จงัหวดั อนุกรรมการ   
      มอบหมาย  1  คน 
  7.  หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการบริหารการจดัการสหกรณ์ อนุกรรมการและ 
          เลขานุการ 
  8.  นกัวชิาการสหกรณ์ หรือเจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์                   อนุกรรมการและ                                  
                                ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบักองทุนพฒันาสหกรณ์   ผูช่้วยเลขานุการ 
                                กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการบริหารการจดัการสหกรณ์         

    (จ านวน  1  คน)           

ให้คณะอนุกรรมการ  มีอ านาจหน้าที ่ ดังนี้ 
  1.  กลัน่กรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีสหกรณ์ขอกูเ้งินกองทุนพฒันาสหกรณ์   
 ภายในวงเงินท่ีเห็นสมควรใหกู้ทุ้กสัญญารวมกนัไม่เกินสหกรณ์ละ  3,000,000.-บาท 
  2.  กลัน่กรองและพิจารณาค าขอผอ่นผนั ขยายเวลาการช าระหน้ี และ/หรือการงดคิดดอกเบ้ีย
ค่าปรับ  การลดอตัราดอกเบ้ีย  กลัน่กรองและพิจารณาค าขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์  
เฉพาะตน้เงินกูท่ี้ขอผอ่นผนั ขยายเวลาการช าระหน้ี ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีไม่เกิน  3,000,000.-บาท 

/3.  ตรวจสอบ... 
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  3.  ตรวจสอบการใชเ้งินกูใ้หเ้ป็นไปตามเง่ือนไขแห่งสัญญา ตลอดจนติดตามเร่งรัดหน้ีเงินกู ้
  4.  พิจารณาเร่ืองการด าเนินคดี  ตลอดจนการขอไกล่เกล่ียคดีและการประนีประนอมยอมความ
ของสหกรณ์ลูกหน้ีกรณีท่ีมีทุนทรัพยพ์ิพาทไม่เกิน  2,000,000.-บาท 
  5.  พิจารณากรณีสหกรณ์ลูกหน้ีกองทุนพฒันาสหกรณ์  ขออนุญาตกูเ้งินจากแหล่งอ่ืน  
  6.  อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมาย 
  การด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ  ให้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดในระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  
วา่ดว้ยการบริหารกองทุนพฒันาสหกรณ์ พ.ศ. 2550  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  วา่ดว้ยการบริหารกองทุน
พฒันาสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2551  และ ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  วา่ดว้ยการบริหารกองทุนพฒันา
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2552  

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

         สั่ง  ณ  วนัท่ี  2   กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2552 
 

 
 

               (นางสาวสุพตัรา  ธนเสนีวฒัน์) 
                                                                                              อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

                                                                                      ประธานคณะกรรมการบริหาร กพส.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


