โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ด้านตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ระดับจังหวัด

คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน
ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบสนันสนุนการสหกรณ์

ด้านนโยบายและแผนงาน

ด้านการเงินและบัญชี

ด้านเลขานุการและกฎหมาย

กลุ่มวิเคราะห์เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

กลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน

กลุ่มบริหารจัดการเงินทุน

2

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะอนกรรมการ
1. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารัักพส.
ตามคาสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 3/2555 สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์คณะต่างๆ โดยมีกรอบอานาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
เนื่องจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2557เมื่อวันที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2557 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบและกรอบอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหาร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2552 ข้อ 8(5),(7) ข้อ 19 และข้อ 29 จึงขอยกเลิกคาสั่งคณะ
กรรมการบริหาร กพส. ที่ 1/2556 สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์คณะต่างๆ ใหม่ ดังนี้
ั1.ัคณะอนกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทนพฒนาสหกรณ์ักรมส่งเสริมสหกรณ์ัประกอบด้วย
1.1 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประธานอนุกรรมการ
1.2 ผู้อานวยการสานักบริหารเงินทุน
รองประธานอนุกรรมการ
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
อนุกรรมการ
1.4 ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
อนุกรรมการ
1.5 ผู้อานวยการสานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
อนุกรรมการ
1.6 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
1.7 ผู้แทนสานักงบประมาณ
อนุกรรมการ
1.8 ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อนุกรรมการ
1.9 ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
1.10 ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ในคณะกรรมการบริหาร กพส. อนุกรรมการ
1.11 ผู้แทนสหกรณ์ ในคณะกรรมการบริหาร กพส.
อนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการบริหาร กพส.คัดเลือกแล้ว จานวน 2 คน
1.12 ผู้อานวยการสานักนายทะเบียนและกฎหมาย
อนุกรรมการ
1.13 ผู้อานวยการกลุ่มบริหารจัดการเงินทุน
อนุกรรมการ
สานักบริหารเงินทุน
1.14 ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
สานักบริหารเงินทุน
1.15 นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ กลุ่มบริหารจัดการเงินทุน
อนุกรรมการและ
จานวน 1 คน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักบริหารเงินทุน

ให้คณะอนกรรมการัมีอานาจหน้าที่ัดงนี้
1. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายใน
วงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละเกิน 15,000,000.- บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000.- บาท เว้นแต่กรณีการให้
กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษที่ได้กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณา
ไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามที่โครงการกาหนด
2. กลั่นกรองและพิจารณาคาขอผ่อนผัน ขยายเวลาการชาระหนี้ และ/หรือการงดคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ
การลดอัตราดอกเบี้ย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะสัญญากู้ยืมเงินที่มีต้น
เงิ น กู้ ค งเหลื อ ในการขอผ่ อ นผั น ขยายเวลาการช าระหนี้ การลดหนี้ และปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ เ กิ น
15,000,000.- บาท
3. ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ ตลอดจนเร่งรัดการส่งชาระหนี้ การทวงถามหนี้ค้างชาระ
และการกาหนดวิธีปฏิบัติต่างๆ
4. พิจารณากลั่นกรองการจาหน่ายหนี้สูญของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
5. พิจารณากลั่นกรองการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความของสหกรณ์ลูกหนี้
ก่อนศาลพิพากษา กรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท เกิน 15,000,000.- บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000.- บาท
6. พิจารณากลั่นกรองการเจรจา การประนีประนอมหนี้ ภายหลังศาลมีคาพิพากษาและออก
หมายบังคับคดีแล้ว
7. ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย
2.ัคณะอนกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทนพฒนาสหกรณ์ัสานกบริหารเงินทนัประกอบด้วย
2.1 ผู้อานวยการสานักบริหารเงินทุน
ประธานอนุกรรมการ
2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
รองประธานอนุกรรมการ
2.3 ผู้อานวยการสานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
อนุกรรมการ
2.4 ผู้อานวยการสานักนายทะเบียนและกฎหมาย
อนุกรรมการ
2.5 ผู้อานวยการกลุ่มบริหารจัดการเงินทุน
อนุกรรมการ
2.6 ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์เงินทุน
อนุกรรมการ
2.7 ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์
อนุกรรมการ
2.8 ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
อนุกรรมการ
2.9 ผู้อานวยการกลุ่มบัญชีและการเงิน
อนุกรรมการ
2.10 ผู้แทนสหกรณ์ ในคณะกรรมการบริหาร กพส.
อนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการบริหาร กพส.คัดเลือกแล้ว จานวน 1 คน
2.11 นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ กลุ่มบริหารจัดการเงินทุน
อนุกรรมการและ
จานวน 1 คน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
เลขานุการ
กลุ่มบริหารจัดการเงินทุน
2.12 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการหรือนักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ อนุกรรมการและ
กลุ่มบริหารจัดการเงินทุน จานวน 1 คน ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารจัดการเงินทุน
ให้คณะอนกรรมการัมีอานาจหน้าที่ัดงนี้
1. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายใน
วงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 15,000,000.- บาท เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะ
หรือโครงการพิเศษที่ได้กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามที่
โครงการกาหนด

2. กลั่นกรองและพิจารณาคาขอผ่อนผัน ขยายเวลาการชาระหนี้ และ/หรือการงดคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ การลดอัตรา
ดอกเบี้ย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะสัญญากู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือใน
การขอผ่อนผัน ขยายเวลาการชาระหนี้ การลดหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่เกิน 15,000,000.- บาท
3.พิจารณากลั่นกรองการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความของสหกรณ์ลูกหนี้
ก่อนศาลพิพากษา กรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท ไม่เกิน 15,000,000.- บาท
4. ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ ตลอดจนเร่งรัดการส่งชาระหนี้ การทวงถามหนี้ค้างชาระ
5. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย
3.ัคณะอนกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทนพฒนาสหกรณ์ัสานกงานส่งเสริมสหกรณ์กรงเทพมหานครั
พื้นที่ั1ั/ัพื้นที่ั2ัประกอบด้วย
3.1 ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1/พื้นที่ 2 ประธานอนุกรรมการ
3.2 หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร รองประธานอนุกรรมการ
3.3 ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
3.4 ผู้แทนสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
3. 5 ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ที่ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1/พื้นที่ 2 มอบหมาย จานวน 1 คน
3.6 ผู้แทนสหกรณ์ ที่ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์
อนุกรรมการ
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1/พื้นที่ 2 คัดเลือกแล้ว จานวน 1 คน
3.7 ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ อนุกรรมการและ
เลขานุการ
3.8 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการหรือชานาญการ
อนุกรรมการและ
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ที่ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1/พื้นที่ 2
มอบหมาย จานวน 1 คน
ให้คณะอนกรรมการัมีอานาจหน้าที่ัดงนี้
1. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายใน
วงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 5,000,000.- บาท เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะ
หรือโครงการพิเศษ ที่ได้กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไป
ตามที่โครงการกาหนด
2. กลั่นกรองและพิจารณาคาขอผ่อนผัน ขยายเวลาการชาระหนี้ และ/หรือการงดคิดดอกเบี้ย
ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะกรณีสัญญา
กู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการชาระหนี้ การลดหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่เกิน
5,000,000.- บาท
3. ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ตลอดจนเร่งรัด
การส่งชาระหนี้ การทวงถามหนี้ค้างชาระ
4. พิจารณาเรื่องการดาเนินคดี ตลอดจนการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความ
ของสหกรณ์ลูกหนี้ ก่อนศาลพิพากษา กรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท ไม่เกิน 5,000,000.-บาท
5. พิจารณากรณีสหกรณ์ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ขออนุญาตกู้เงินจากแหล่งอื่น
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย

4.ัคณะอนกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทนพฒนาสหกรณ์ัระดบจงหวดัประกอบด้วย
4.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานอนุกรรมการ
ได้มอบหมาย
4.2 สหกรณ์จังหวัด
รองประธานอนุกรรมการ
4.3 หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
อนุกรรมการ
4.4 ผู้อานวยการสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด
อนุกรรมการ
4.5 ผู้แทนสหกรณ์ ที่สหกรณ์จังหวัดคัดเลือกแล้ว จานวน 1 คน
อนุกรรมการ
4.6 ประธานคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด
อนุกรรมการ
4.7 ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับจังหวัด
อนุกรรมการ
4.8 ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
อนุกรรมการ
ที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมาย จานวน 1 คน
4.9 ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ อนุกรรมการ
และเลขานุการ
4.10 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการหรือชานาญการ
อนุกรรมการและ
หรือเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชานาญงาน/อาวุโส
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมาย จานวน 1 คน
ให้คณะอนกรรมการัมีอานาจหน้าที่ัดงนี้
1. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายใน
วงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 5,000,000.- บาท เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะ
หรือโครงการพิเศษ ที่ได้กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไป
ตามที่โครงการกาหนด
2. กลั่นกรองและพิจารณาคาขอผ่อนผัน ขยายเวลาการชาระหนี้ และ/หรือการงดคิดดอกเบี้ย
ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะกรณีสัญญา
กู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการชาระหนี้ การลดหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่
เกิน 5,000,000.- บาท
3. ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ตลอดจนเร่งรัด
การส่งชาระหนี้ การทวงถามหนี้ค้างชาระ
4. พิจารณาเรื่องการดาเนินคดี ตลอดจนการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความ
ของสหกรณ์ลูกหนี้ ก่อนศาลพิพากษา กรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท ณ วันฟ้อง ไม่เกิน 5,000,000.-บาท
5. พิจารณากรณีสหกรณ์ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ขออนุญาตกู้เงินจากแหล่งอื่น
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย
การด าเนิ น การของคณะอนุ ก รรมการฯ ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ข้ อ ก าหนดในระเบี ย บกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2552
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