
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) 

ที่มา 

 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เป็นบทบัญญตัิในพระราชบัญญัติสหกรณ ์ พ.ศ. 2542 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมเติมขึ้นใหม่จากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เพื่อท าหน้าที่

ก าหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุน และคุ้มครองสหกรณ์ โดยก าหนดไว้ในหมวด 2 การก ากับและส่งเสริมสหกรณ์ 

มาตรา 9 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาตนิี้จะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนาสหกรณ์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคสหกรณ์ ภาคเอกชน

และภาครัฐ ในการพัฒนากิจการสหกรณ์ตอ่ไป 

องค์ประกอบ คพช. 

 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้มีคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย 

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์   เป็นประธานกรรมการ 

 2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์          เป็นรองประธานกรรมการ  

 3. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                      เป็นกรรมการ 

 4. ปลัดกระทรวงพาณิชย์                                                                เป็นกรรมการ 

 5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                       เป็นกรรมการ 

 6. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม      เป็นกรรมการ 

 7. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 

 8. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์      เป็นกรรมการ 

 9. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ      เป็นกรรมการ 

         10. ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง     เป็นกรรมการ  

         11. ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   เป็นกรรมการ 



       12. ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย    เป็นกรรมการ 

       13. ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึง่เป็นกรรมการด าเนินการ  เป็นกรรมการ 

       14. ประธานกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 

       15. ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน                 เป็นกรรมการ 

       16. ผู้ทรงคุณวุฒิทีร่ัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกินห้าคน     เป็นกรรมการ 

       17. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์                                             เป็นกรรมการและเลขานุการ 

       18. ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย                               เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

อ านาจหน้าทีข่อง คพช. 

1.อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

  (1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ให้

สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  (2) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

  (3) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์ รวมทั้ง

การร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพฒันาการสหกรณ ์

  (4) ก าหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เพื่อให้

การส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ 

  (5) พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ท าให้นโยบายและแผนการพัฒนาการ

สหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย 

  (6) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณ์ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  (7) มีอ านาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 



2. อ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัตมิาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี ้

  (1) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติ มอบหมาย (มาตรา 14) 

  (2) พิจารณารายงานประจ าปีแยกตามประเภทสหกรณ์ของนายทะเบียนสหกรณ์ (มาตรา 16 (7)) 

  (3) พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณท์ี่ยังไม่สามารถด าเนินกิจการได้ด้วยตนเอง (มาตรา 23 

วรรคแรก) 

  (4)  พิจารณาเห็นชอบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือด าเนินกิจการของ

สหกรณ์ (มาตรา 23 วรรคสอง) 

  (5) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งนายทะเบยีนสหกรณ์ (มาตรา 26) ซึ่งได ้

   (5.1) สั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ 

(มาตรา 20) 

   (5.2) สั่งใหแ้ก้ไขข้อบกพร่อง สั่งให้ระงับการปฏิบัตงิานบางส่วน สั่งให้หยดุปฏิบัติหน้าที่

เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้พน้จากต าแหน่งทั้งคณะหรือใหก้รรมการซึ่งเกีย่วข้องกับการนั้นพ้นจากต าแหน่ง

กรรมการ (มาตรา 22 (1) – (4)) 

  (6) เห็นชอบระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การ

จัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจ าหน่ายทรัพย์สนิของกองทุนพัฒนาสหกรณ ์(กพส.) (มาตรา 29) 

  (7) ก าหนดหลักเกณฑ์การเลอืกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้รัฐมนตรี

แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหาร กพส. (มาตรา 30 วรรคสาม) 

  (8) พิจารณาค าอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ (มาตรา 38) 

  (9) พิจารณาค าอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนข้อบังคับและค าสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ

สหกรณ์ (มาตรา 44 วรรคสี)่ 

   (10) ก าหนดการน าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน (มาตรา 62 (7)) 

  (11) พิจารณาค าอุทธรณ์ค าสั่งเลิกสหกรณ์ (มาตรา 72) 



  (12) เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลตามหุน้ทีช่ าระของสหกรณ์ที่เลิกแล้วแล้วตามที่นายทะเบียน

สหกรณ์ก าหนด กรณี เมื่อได้ช าระหนี้ของสหกรณ์แล้ว แต่ยังมีทรัพย์สินคงเหลือ (มาตรา 86 (2)) 

  (13) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ 

(มาตรา 101 วรรคสอง) 

  (14) มอบหมายให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยด าเนินการอื่น (มาตรา 110 (10)) 

คณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ใน คพช. 

 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ. 2542 ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

มอบหมายได ้

 ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จ านวน 5 คณะ 

 1. คณะอนกุรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ 

 2. คณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการขยายธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณ ์

 3. คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการจัดตั้งธนาคารสหกรณ ์

 4. คณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านฟ้ืนฟูกิจการ 

 5. คณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต ิ

 1. เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

 

ประกาศ/ข้อก าหนดของคณะอนุกรรมการคณะตา่ง ๆ ใน คพช. 

 1. ข้อก าหนดของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การรับเรื่อง

อุทธรณ์ ที่ 1/2543 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543 



 2. ประกาศคณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์ คณุสมบัต ิและวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  

ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 

 

ขั้นตอนการน าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

 1. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ ์ที่ กษ 1104/14919 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2546 เรื่อง ขั้นตอนการ

น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต ิ

 

สถานทีต่ิดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  

 กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต ิ

 เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

 โทรศัพท์/โทรสาร  0 2281 8100  

 

 


