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สารจากประธานคณะกรรมการบริหาร กพส.

	 ในการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์	เงินทุนเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะท�าใหธุ้รกิจ

ขบัเคล่ือนไปไดส้�าหรับสหกรณ์จะมีเงินทุนท่ีใชด้�าเนินธุรกิจจากภายในสหกรณ์ 

ซ่ึงกคื็อ	ทุนเรือนหุน้	เงินทุนส�ารอง	เงินรับฝากจากสมาชิก	ส่วนเงินทุนจากภายนอก 

จะไดม้าจากสหกรณ์อ่ืน	ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	และธนาคาร

พาณิชยต่์างๆ	แต่แหล่งเงินทุนท่ีส�าคญัซ่ึงสหกรณ์ทุกประเภทสามารถจะเขา้ถึงไดง้า่ย 

ก็คือ	“กองทุนพฒันาสหกรณ์”	 ซ่ึงไดรั้บการจดัตั้งตามพระราชบญัญติัสหกรณ์	

พ.ศ.	๒๕๔๒	จากทุนแรกตั้งมีทุนด�าเนินงาน	จ�านวน	๒,๒๘๖	ลา้นบาทเศษ	จนถึง

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซ่ึงไดด้�าเนินงานมาแลว้รวม	๑๖	ปี	กองทุนพฒันาสหกรณ์ 

มีทุนด�าเนินงานเพิ่มข้ึนเป็นล�าดบั	รวมจ�านวน	ทั้งส้ิน	๕,๓๓๘	ลา้นบาทเศษ

	 การด�าเนินงานของกองทุนฯ	ไดส้นบัสนุนเงินทุนเพ่ือส่งเสริมกิจการ

ของสหกรณ์ในกิจกรรมปกติของสหกรณ์	และอีกทางหน่ึงจะสนบัสนุนเงินทุน

เพ่ือให้สหกรณ์น�าไปด�าเนินการแกปั้ญหาให้แก่สมาชิกสหกรณ์เป็นการเฉพาะ	

เช่น	สมาชิกไดรั้บผลกระทบจากราคาผลผลิต	หรือจากภยัธรรมชาติต่างๆ	รวมทั้ง 

การด�าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ	ส�าหรับปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	จาก 

แผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือเพิม่ศกัยภาพสหกรณ์ในการด�าเนินการ

เชิงพาณิชย	์โดยใหส้หกรณ์ในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนน�าพืชผลจากประเทศเพ่ือนบา้น

เขา้มาปรับปรุงและจ�าหน่ายหรือส่งออก	รวมทั้ง	การพฒันาการผลผลิตขา้วหอมมะลิ

ท่ีมีคุณภาพ	ดงันั้น	เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนนโยบายดงักล่าวบรรลุตามวตัถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร	กพส.	 จึงไดมี้การพิจารณากรอบวงเงินกูท่ี้โปร่งใสและ 

เป็นธรรมเพื่อใหส้หกรณ์น�าไปด�าเนินงานในอตัราดอกเบ้ียต�่า
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	 แต่อยา่งไรกต็ามแมว้า่	กองทุนพฒันาสหกรณ์จะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยให้

สหกรณ์ด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ	แต่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผดิชอบดูแล	

ส่งเสริมสหกรณ์ก็ถือว่ามีส่วนส�าคญัยิ่ง	ดงันั้นจึงขอให้ช่วยให้ค �าแนะน�าสหกรณ์	 

ดูค �าขอกูอ้ย่างจริงจงั	โดยลงไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ีเพ่ือให้ทราบขอ้มูลท่ีแทจ้ริง

เพ่ือใชใ้นการแนะน�า	ใหค้ �าปรึกษาสหกรณ์	รวมทั้งในการวิเคราะห์การใหสิ้นเช่ือ	 

โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรท่ีจดัตั้งใหม่ควรอยูบ่นพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีเป็นจริง	เพื่อ

ใหก้ารใชสิ้นเช่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ	กรณีพบวา่สหกรณ์ท่ีขอกูเ้งิน	กพส.	

ไปแลว้ประสบปัญหากบัภยัธรรมชาติหรือภยัพิบติัซ่ึงอาจส่งผลใหไ้ม่สามารถช�าระ

หน้ีคืนกองทุนฯ	ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	ควรแนะน�าใหส้หกรณ์ด�าเนินการ

ตามระเบียบของกองทุนฯ	ซ่ึงจากการด�าเนินงานท่ีผา่นมาไดรั้บความร่วมมืออยา่ง

ดียิ่งจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งสหกรณ์	ขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	และ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ท่ีไดร่้วมกนัจนท�าใหก้องทุนพฒันาสหกรณ์เป็นกองทุน

ท่ีพฒันาสหกรณ์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง	สมดงัเจตนารมณ์ของการจดัตั้งกองทุน	ในนามของ

ประธานคณะกรรมการบริหาร	กพส.	จึงขอขอบคุณทุกท่านมา	ณ	โอกาสน้ี

(นายวณิะโรจน	์ทรัพยส่์งสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร	กพส.
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8

รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

ข้อมูลทัว่ไปกองทุนพฒันาสหกรณ์

ประวตัเิงนิกองทุนพฒันาสหกรณ์
         การจดัตั้ง “ทุนส่งเสริมการสหกรณ์” 

	 ในปี	พ.ศ.	2483	 รัฐบาลได้ตั้ งงบประมาณให้ไวเ้ป็นทุนช่วยเหลือ

สหกรณ์ประเภทต่าง	ๆ	 เช่น	สหกรณ์ขายข้าวและพืชผล	 ร้านสหกรณ์	และ

สหกรณ์นิคมกสิกรรม	ฯลฯ	โดยมอบให้กรมสหกรณ์	กระทรวงเกษตราธิการ 

เ ป็นผู ้พิจารณาจัดสรรให้สหกรณ์ประเภทต่าง	 ๆ	 กู้ เ พ่ือเป็นทุน	 เ รียกว่า		 

“ทุนส่งเสริมการสหกรณ์”	โดยให้สหกรณ์ประเภทต่าง	ๆ	นอกจากสหกรณ์

ประเภทหาทุนกูไ้ปขยายกิจการให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน	สหกรณ์ท่ีไดรั้บความช่วย

เหลือน้ีส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ท่ีดินและสหกรณ์พาณิชย์	 ต่อมากระทรวงการ

คลังได้เห็นชอบให้รวมเงินทุนส่งเสริมการสหกรณ์ต่าง	ๆ	 ท่ีได้รับจากเงิน 

งบประมาณปี	2491	และปี	2492	 เขา้ด้วยกัน	 ซ่ึงขณะนั้น	 มีจ�านวนเงินทั้ งส้ิน 
25.768	ลา้นบาท	จดัตั้งเป็น	“เงินทุนส่งเสริมการสหกรณ์”	เม่ือวนัท่ี	11	มีนาคม	

พ.ศ.	2493	หลงัจากนั้นรัฐบาลไดใ้ห้งบประมาณเพิ่มเติมเป็นรายปีจนถึงส้ินปี 
พ.ศ.	2500	มีเงินทุนรวมทั้งส้ิน	91.904	ลา้นบาท	(ตามรายงานครบรอบ	50	ปี	 

ของสหกรณ์ในประเทศไทย)

	 ต่อมาไดมี้การจดัตั้งเงินทุนต่าง	ๆ	เพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์อีก	ดงัน้ี

	 ปี	2509	 เงินทุนหมุนเวยีนจดัสหกรณ์ท่ีดินและอาคาร

	 ปี	2513	 	เงินทุนหมุนเวยีนจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนม

	 ปี	2518	 เงินทุนหมุนเวียนโครงการเร่งรัดพฒันาดินเปร้ียวเพ่ือเพ่ิม 

	 	 ผลผลิตทางการเกษตร	

	 ปี	2520	 เงินทุนหมุนเวยีนใหส้หกรณ์ร้านคา้กูย้มื

	 ปี	2520	 	เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือใหส้หกรณ์การเกษตรกูย้มื 

	 	 ส�าหรับสร้างฉางซ้ือและปรับปรุงท่ีดิน

	 ปี	2523	 	เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก 

	 	 สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง	จ�ากดั
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9

รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

 การจดัตั้ง   “เงนิทุนหมุนเวยีนส่งเสริมการสหกรณ์”

	 	ในปี	พ.ศ.	2526	กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาเห็นวา่	เงินทุนหมุนเวยีน 

ท่ีอยู่ ในความดูแล	 มีอยู่หลายเ งินทุน	 และแต่ละเ งินทุนมีวัต ถุประสงค ์

เป็นการเฉพาะ	ท�าให้การใชป้ระโยชน์จากแต่ละเงินทุนมีขอ้จ�ากดั	กรมส่งเสริม 

สหกรณ์จึงไดท้�าความตกลงกบักระทรวงการคลงัเพ่ือขอรวมเงินทุนต่าง	ๆ	เขา้ดว้ยกนั 

และกระทรวงการคลงัไดใ้ห้ความเห็นชอบตามหนงัสือ	ท่ี	กค	0507/119	ลงวนัท่ี 

4	มกราคม	2527	ให้รวมเงินทุนต่าง	ๆ	ดังกล่าวขา้งต้น	ทั้ งจ�านวน	7	 เงินทุน	 

ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการให้กูย้ืมเขา้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเดียวกนั	รวมเป็นเงิน 

339.442	ล้านบาท	ใช้ช่ือว่า “เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์”	 ไวท่ี้ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์	เพ่ือใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริม

และพฒันางานสหกรณ์	โดยการสนบัสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต�่าให้สหกรณ์	ต่าง	ๆ	 

กูย้มืไปด�าเนินธุรกิจใหบ้ริการแก่สมาชิก

	 เ น่ืองจากความต้องการใช้เ งินทุนของสหกรณ์มีจ�านวนเพ่ิมข้ึน 

โดยต่อเน่ือง		แต่กองทุน	ไม่สามารถสนบัสนุนเงินทุนใหทุ้กสหกรณ์ไดค้รบถว้น 

ตามจ�านวนเพราะมีจ�านวนจ�ากัด	ดังนั้ น	กรมส่งเสริมสหกรณ์	 จึงได้เสนอ 

ขอเงินงบประมาณเพิม่เป็นประจ�าทุกปี	และไดรั้บเงินงบประมาณเพิม่เติม	สรุปดงัน้ี
(หน่วย	:	ลา้นบาท)

ปีงบประมาณ

2533

2534

2535

2536

6.25

100.00

40.00

9.00

9.00

โครงการจดัการผลิตและการตลาดกระเทียม

หอมแดงและหอมหวัใหญ่

โครงการนิคมสหกรณ์อีสานพฒันา

โครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟอูาชีพของสมาชิกสหกรณ์

ท่ีประสบภยัจากไตฝุ้่ นเกย์

โครงการส่งเสริมและฟ้ืนฟอูาชีพของสมาชิกสหกรณ์

ท่ีประสบภยัจากไตฝุ้่ นเกย์

รายการ จ�านวนเงนิ

งบประมาณประจ�าปี
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

การจดัตั้งกองทุนพฒันาสหกรณ์

	 พระราชบญัญติัสหกรณ์	พ.ศ.	2542	มาตรา	27	ใหจ้ดัตั้งกองทุนพฒันา

สหกรณ์	(กพส.)	ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรียกโดยยอ่วา่	“กพส.”	เพื่อเป็น

ทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์	โดยมีเงินทุนแรกตั้ง	จ�านวน	2,286.350	ลา้นบาท	 

ซ่ึงท่ีมาของเงินทุนแรกตั้งจากแหล่งต่าง	ๆ	ดงัน้ี

	 -			 โอนเงินทุนหมุนเวยีนส่งเสริมการสหกรณ์	 จ�านวน		 2,118.910	ลา้นบาท			

	 	 ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์	พ.ศ.	2542	มาตรา	134		(วรรคทา้ย)	

	 -			 เงินทุนส่งเสริมการศึกษาทางสหกรณ์		 จ�านวน	 99.820	ลา้นบาท

	 -			 เงินสมทบจาก		ADB		 จ�านวน		 67.62	ลา้นบาท

	 ก่อนพระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ�านาจ

หนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม 

พ.ศ.	2545	ก�าหนดให้กองทุนพฒันาสหกรณ์อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริม

สหกรณ์	ตั้งแต่วนัท่ี	6	ตุลาคม	2545	กองทุนพฒันาสหกรณ์ไดรั้บเงินงบประมาณ	

จ�านวน	631.61	ลา้นบาท	ดงัน้ี

	 -	งบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	2543	 จ�านวน	 50.00	 ลา้นบาท

	 -	งบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	2544	 จ�านวน	 50.00	 ลา้นบาท

	 -	งบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	2545*	 จ�านวน	 531.61	 ลา้นบาท

 หมายเหตุ	 งบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	2545	*งบกลางเพ่ือกระตุ้น

เศรษฐกิจ	ส�าหรับด�าเนินโครงการพฒันาธุรกิจโคนม	จ�านวน	600	ล้านบาท 

(หน่วย	:	ลา้นบาท)

ปีงบประมาณ

2538

2539

2540

10.00

11.00

200.00

700.00

450.00

1,535.25

โครงการพฒันาเกษตรผสมผสานในเขตนิคมสหกรณ์

โครงการสนบัสนุนเงินทุนสหกรณ์ขนาดเลก็

งบประมาณประจ�าปี

งบประมาณประจ�าปี

รวมทั้งส้ิน

รายการ จ�านวนเงนิ

โครงการเร่งรัดเพิ่มผลผลิตสหกรณ์ผูใ้ชน้�้ า
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

ส่งคืนรายได้แผ่นดินจ�านวน	68.39	ลา้นบาท	คงเหลือ	531.61	ลา้นบาท	และ 

ต่อมากองทุนไดรั้บเงินงบประมาณประจ�าปีเพิ่มเติมตามล�าดบั	ดงัน้ี

ปีงบประมาณ รายการ จ�านวนเงนิ

2551 โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาสินคา้เกษตร

ตามนโยบายของรัฐ

50.00

2552 โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาสินคา้เกษตร

ตามนโยบายของรัฐ

50.00

โครงการสนบัสนุนเงินกูแ้ก่สหกรณ์เพื่อส่งเสริมสมาชิก

ปลกูปาลม์น�้ามนัในภาคใต้

89.00

2553 โครงการสนบัสนุนเงินกูแ้ก่สหกรณ์เพื่อส่งเสริมสมาชิก

ปลกูปาลม์น�้ามนัในภาคใต้

90.00

โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจปลูกปาลม์น�้ามนั

ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

10.00

2554 โครงการบริหารจดัการตลาดผลไมข้องสถาบนัเกษตรกร 100.00

โครงการสนบัสนุนเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์ในพื้นท่ี

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริและโครงการหลวง

16.80

2555 โครงการบริหารจดัการตลาดผลไมข้องสถาบนัเกษตรกร 46.56

โครงการสนบัสนุนการส่งเสริมการผลิตและกระจาย

เมลด็พนัธ์ุขา้วและถัว่เหลืองพนัธ์ดีแก่เกษตรกร

ในสถาบนัเกษตรกร

15.12

2556 โครงการบริหารจดัการตลาดผลไมข้องสถาบนัเกษตรกร 45.00

โครงการสนบัสนุนเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์ในพื้นท่ี

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริและโครงการหลวง

20.00

 รวมทั้งส้ิน 532.48

(หน่วย	:	ลา้นบาท)
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รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

	 นอกจากเงินงบประมาณขา้งตน้ท่ีกองทุนพฒันาสหกรณ์ไดรั้บเพิ่มเติม 

ระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	2547	–	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	สหกรณ์ท่ีไดรั้บ

ความช่วยเหลือดา้นเงินทุน	ภายใตโ้ครงการเงินกูเ้พ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร	

(Agricultural	Sector	Program	Loan	:	ASPL)	ไดส่้งเงินบริจาคส่วนของตน้เงิน	 

ท่ีได้รับจากโครงการสมทบคืนให้กองทุนพฒันาสหกรณ์	รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน	 

779.53		ลา้นบาท

แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพฒันาสหกรณ์ ปี 2558 - 2562

	 เพ่ือใหก้ารบริหารกองทุนพฒันาสหกรณ์	ด�าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม

เป็นไปตามนโยบายท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก�าหนด	และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

สากลรวมถึงมัน่ใจได้ว่า	ครอบคลุมความเส่ียงและประเด็นส�าคญัขององค์กร 

ไดอ้ยา่งครบถว้น	ผูท่ี้เก่ียวขอ้งประกอบดว้ย	ผูแ้ทนสหกรณ์ผูรั้บบริการ	นกัวชิาการ		

และเจา้หนา้ท่ี	ไดร่้วมหารือการจดัท�าแผน	โดยน�าผลการด�าเนินงานท่ีผา่นเป็นขอ้มูล

ประกอบในการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์กองทุนพฒันาสหกรณ์	พ.ศ.	2558	–	2562		

เพื่อก�าหนดเป็นกรอบทิศทางการบริหารกองทุนพฒันาสหกรณ์		และเป็นเคร่ืองมือ 

ส่งเสริมสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ		สรุปไดด้งัน้ี

วิสัยทัศน์ : เป็นกองทุนภาครัฐที่มีความมั่นคง มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ 

  สหกรณ์ ให้มคีวามเข้มแขง็และทนัต่อการเปลีย่นแปลง

พนัธกจิ	:	 1.	 การขยายการให้บริการและสร้างนวตักรรมการเพิ่มทุน	กพส.	 

	 	 ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ

	 2.	 การบริหารจดัการกองทุนพฒันาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและ 

	 	 เป็นไปตามวตัถุประสงค์

	 3.	 การสร้างความมัน่คง	ความเช่ือมัน่	และศรัทธาต่อกองทุนพฒันา 

	 		 สหกรณ์

พนัธกจิที ่1 : การขยายการให้บริการและสร้างนวัตกรรมการเพิ่มทุน กพส.  

  ให้เพยีงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

����������������� 2558.indd   12 9/7/2559   9:35:48



13

รายงานผลการด�าเนินงาน "กองทุนพัฒนาสหกรณ์"

 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

 :		ขยายโอกาสการใหบ้ริการของกองทุนพฒันาสหกรณ์

	 :	 สร้างนวตักรรมการเพิ่มทุนกองทุนพฒันาสหกรณ์

พนัธกจิที ่2 : การบริหารจัดการกองทุนพฒันาสหกรณ์ให้มปีระสิทธิภาพและเป็น 

 ไปตามวตัถุประสงค์

 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

	 :		เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์

	 :		สร้างระบบการสรรหาและพฒันาบุคลากรของกองทุนพฒันาสหกรณ์

	 :		พฒันาระบบสารสนเทศเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์	(E-Co-op	Fund)

	 :		ปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ	หลกัเกณฑ	์ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้อ้ือต่อการ 

	 			ด�าเนินงานของกองทุนพฒันาสหกรณ์ในปัจจุบนั

พันธกิจที่ 3 : การสร้างความมั่นคง ความเช่ือมั่น และศรัทธาต่อกองทุนพัฒนา 

 สหกรณ์

 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

	 :		สร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง		(ภาคีเครือข่าย)

	 :		เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการหน้ีเสีย

	 :		สร้างภาพลกัษณ์กองทุนพฒันาสหกรณ์

การบริหารกองทุนพฒันาสหกรณ์ 

 วตัถุประสงค์ของกองทุนพฒันาสหกรณ์	เพ่ือส่งเสริมกิจการของสหกรณ์	

ภายใตร้ะเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	วา่ดว้ยการรับเงิน	การจ่ายเงิน	การเกบ็ 

รักษาเงิน	การจดัหาผลประโยชน์	 	การจดัการและการจ�าหน่ายทรัพยสิ์นของ 

กองทุนพฒันาสหกรณ์	(กพส.)	พ.ศ.	2550	และฉบบัท่ี	2	พ.ศ.	2557	โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ	และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์	 

วา่ดว้ยการบริหารเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์	(กพส.)	พ.ศ.	2557		ตามพระราชบญัญติั

สหกรณ์		พ.ศ.	2542		มาตรา		30	ก�าหนดใหค้ณะกรรมการบริหาร	กพส.		มีอ �านาจ

หนา้ท่ีบริหาร	กพส.	ตลอดจนตรวจสอบติดตาม	และประเมินผลงานของสหกรณ์ 
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ท่ีไดรั้บการส่งเสริมกิจการจาก	กพส.	ตามหลกัเกณฑท่ี์ก�าหนดในระเบียบกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์		คณะกรรมการบริหาร กพส.		ประกอบดว้ย

	 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ประธานกรรมการ

	 อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์	 กรรมการ

	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	 กรรมการ

	 อธิบดีกรมประมง	 กรรมการ

	 อธิบดีกรมปศุสตัว	์ กรรมการ

	 ผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง	 กรรมการ

	 ผูแ้ทนส�านกังบประมาณ	 กรรมการ

	 ผูแ้ทนของสหกรณ์	(ประเภทละ	1	คน	แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี)	 กรรมการ

	 ผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกร	(1	คน	แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี)	 กรรมการ

	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กรรมการและเลขานุการ

อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร กพส.

		 1.	ก�าหนดนโยบาย	ยทุธศาสตร์	และแนวทางการบริหารกองทุนพฒันา 

สหกรณ์

	 2.		ก�าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน	กพส.	เพือ่ช่วยเหลือส่งเสริมสนบัสนุน

พฒันาสหกรณ์หรือเพื่อการด�าเนินงานของ	กพส.		

	 3.		อนุมติัแผนการด�าเนินงานและกรอบประมาณการรายจ่ายประจ�าปีของ	กพส.

	 4.	ติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงานของสหกรณ์ท่ีไดรั้บการ

สนบัสนุนเงินจาก	กพส.

	 5.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา		หรือปฏิบติัการตามท่ีคณะ

กรรมการบริหาร	กพส.	มอบหมาย											

	 6.	วินิจฉัยช้ีขาดปัญหาในการปฏิบติัตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

วา่ดว้ยการบริหารเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์	(กพส.)	พ.ศ.	2557

 7.	ออกระเบียบ		ค �าสัง่		ประกาศ		และก�าหนดหลกัเกณฑ	์	เพ่ือใหมี้การปฏิบติั

ตามระเบียบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์ดงักล่าว		และเพ่ือประโยชนใ์นการบริหาร	กพส.

	 8.	มีอ �านาจหนา้ท่ีตามท่ีก�าหนดในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วา่ดว้ยการรับเงินการจ่ายเงิน
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