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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์  มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริม  เผยแพร่  และให้ความรู้เก่ียวกับ
อุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนทั่วไป  
ส่งเสริม  สนับสนุน  คุ้มครอง  และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  โดยการพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ในการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพิ่มขีดความสามารถในด้านการ
บริหารจัดการ  การดําเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ  และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล  
เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการนิคมสหกรณ์  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการ 
รับจดทะเบียน  ส่งเสริม  แนะนํา  กํากับ  และดูแลสหกรณ์  รวมทั้งตามอํานาจหน้าที่ อ่ืน ๆ   
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังการ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
(๔) ส่งเสริม  เผยแพร่  และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ 

ให้แก่บุคลากรสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนทั่วไป   
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(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์  การบริหารจัดการองค์กร  และ
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๖) ศึกษาและวิเคราะห์  เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ   

(๗) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยง
ธรุกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์  สหกรณ์กับเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน  ข้อมูลสารสนเทศ  เทคโนโลยี  และทรัพยากรอ่ืน ๆ   
ที่เหมาะสมในการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  ดังต่อไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
   (๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
   (๓) กองคลัง 
   (๔) กองแผนงาน 
   (๕) ศูนย์สารสนเทศ 
   (๖) - (๗)  สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พื้นที่  ๑ - ๒ 
   (๘) สํานักบริหารเงินทุน 
   (๙) สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   (๑๐) สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
   (๑๑) สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
  ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
   สํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
ข้อ ๔ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
อธิบดี  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนนิการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการ

พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ  งานสนับสนุน  และงานเลขานุการของกรม   
(๓) ประสานราชการกับหน่วยงานของกรมในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
(๔) รับผิดชอบเก่ียวกับการช่วยงานราชการของผู้ตรวจราชการกรม   
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ

ครองชีพเฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการนิคมสหกรณ์  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรม 
และสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของกรม 

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานห้องสมุดของกรม   
(๗) ดําเนินการอ่ืนใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม   
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกรม  ยกเว้นการฝึกอบรม   
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม   
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานสวัสดิการและเจา้หน้าที่สัมพันธ์ของกรม   
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองคลัง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  

และยานพาหนะของกรม 
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(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๙ กองแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) ศึกษาและวิ เคราะห์   เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ ใ ห้ กับรัฐบาล 

และคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
(๒) จัดทําและวิเคราะห์แผนงาน  โครงการ  ประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้อง

กับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปีและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรม  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ 

(๓) ดําเนินการในด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการเก่ียวกับการส่งเสริม 
และพัฒนาสหกรณ์  กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ ศูนย์สารสนเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย  

และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของกรม  สหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกร 
(๒) จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม  พัฒนาระบบ  รูปแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  

ระเบียบวิธีทางสถิติ  และศึกษา  วิเคราะห์  เพื่อจัดทําข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล  และประมวลผลสําหรับ
ใช้ในงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

(๓) ส่งเสริม  เผยแพร่  สนับสนุน  และให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากรสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  
และประชาชนทั่วไป 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พื้นที่  ๑ - ๒  มีอํานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณแ์ละกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร   
(๓) ส่งเสริม  เผยแพร่  และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการสหกรณ์ 

แก่บุคลากรสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนทั่วไป   
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
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(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ สํานักบริหารเงินทุน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  

และบริหารกองทุนหรือเงินทุนอ่ืนที่ผ่านกรม  ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้สหกรณ์กู้ยืม 
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์  เพื่อให้เงินทุนสนับสนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  และติดตาม

ประเมินผลการใช้เงินทุน 
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์  เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  

สมาชิกสหกรณ์  และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  ภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาล 
และนโยบายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์   
หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้บริหารกองทุนหรือเงินทุนอ่ืนที่ผ่านกรม  ที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืม 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อสร้างระบบ

เตือนภัยล่วงหน้าสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด  และพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  พัฒนาธุรกิจ  และส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

เพื่อเผยแพร่สินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
(๔) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์  และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยง

ธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์  สหกรณ์กับเอกชน  ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
(๖) ศึกษาและวิเคราะห์  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ในด้านธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจรวมซ้ือ  และธุรกิจรวมขาย 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๗) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการผลิต  การแปรรูป   
และการบํารุงรักษาของธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ สํานักพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการจัดทําแผนแม่บท  แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การสหกรณ์และด้านอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพื่อการพัฒนาบุคลากรของกรม  สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร   
และประชาชนทั่วไป 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการ
สหกรณ์  ด้านการจัดตั้ง  ด้านการบริหารจัดการองค์กร  ด้านธุรกิจ  และด้านเทคโนโลยีการแปรรูป   
การผลิตและการบํารุงรักษาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

(๓) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม 
(๔) ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับการสหกรณ์ให้กับบุคลากรของกรม  สหกรณ์   

กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนทั่วไป 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน  และความก้าวหน้า

ของกรม  สหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกร 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์  เพื่อกําหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการ

สหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนทั่วไป   
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการจัดตั้งสหกรณ์  และการจัดมาตรฐาน

สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน   
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และติดตามผลการดําเนินงานของสหกรณ์ภายหลังการจัดตั้ง   
(๔) ศึกษาและวิเคราะห์  เพื่อกําหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

โดยใช้หลักการ  อุดมการณ์  และวิธีการสหกรณ์  เพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก   
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ในด้านโครงสร้าง  ระบบงาน  การบริหารจัดการองค์กร  และการบริหารทรัพยากรบุคคล  ให้เหมาะสมกับ
ขนาดและประเภทของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

(๖) ศึกษาและวิเคราะห์  เพื่อกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

(๗) ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  และควบคุมการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 
นิคมสหกรณ์  และประสานงานด้านการส่งเสริมพัฒนานิคมสหกรณ์  รวมทั้งการดําเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการนิคมสหกรณ์   

(๘) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสหกรณ์  ชุมนุมสหกรณ์  
และสันนิบาตสหกรณ์   

(๙) ควบคุม  กํากับ  และดูแลเก่ียวกับการจัดตั้ง  การจดทะเบียน  การควบ  การเลิก   
และการชําระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  การแยกสหกรณ์  การตรวจการสหกรณ์  และการให้
ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์  รวมถึงงานในความรับผิดชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสหกรณ์  และงานเลขานุการนายทะเบียนสหกรณ์   

(๑๐) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดําริ  โครงการหลวง  โครงการ 
เพื่อความม่ันคง  โครงการในพื้นที่เฉพาะ  และโครงการอ่ืน   

(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๑๖ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ

ครองชีพเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการนิคมสหกรณ์  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร 
(๓) ส่งเสริม  เผยแพร่  และให้ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการสหกรณ์ 

ให้แก่บุคลากรสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  และประชาชนทั่วไป 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
พรศักดิ์  เจริญประเสริฐ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยเปลี่ยนช่ือสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์  
พื้นที่  ๑ - ๒  เป็นสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พื้นที่  ๑ - ๒  สํานักพัฒนาระบบการบริหาร 
การจัดการสหกรณ์เป็นสํานักบริหารเงินทุน  และสํานักจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์เป็นสํานักส่งเสริมและพฒันา
สหกรณ์  และกําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบ
การดําเนินงาน  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์  รวมทั้งปรับปรุง
อํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของงาน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


