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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิก กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมส่ ง เสริม สหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับ
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพัฒ นาระบบสหกรณ์ให้มีค วามเข้มแข็ง โดยการพัฒ นากระบวน
การเรีย นรู้ในการดําเนินการให้เป็น ไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพิ่มขีดความสามารถในด้านการ
บริหารจัด การ การดํ าเนิน ธุร กิ จให้มี ประสิ ท ธิภาพ และมีก ารเชื่อมโยงธุร กิจสหกรณ์สู่ ร ะดับ สากล
เพื่อ ให้ส มาชิกสหกรณ์มี คุณ ภาพชี วิต ที่ดีขึ้ น ทั้ง ทางด้า นเศรษฐกิจ และสัง คม โดยให้มีอํ านาจหน้า ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้ว ยการจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิคมสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และดํ า เนิ น การตามที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ม อบหมายในการ
รั บ จดทะเบี ย น ส่ ง เสริ ม แนะนํ า กํ า กั บ และดู แ ลสหกรณ์ รวมทั้ ง ตามอํ า นาจหน้ า ที่ อื่ น ๆ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์
(๔) ส่ง เสริ ม เผยแพร่ และให้ ค วามรู้เ กี่ ย วกั บ อุ ด มการณ์ หลั ก การและวิ ธีก ารสหกรณ์
ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มกราคม ๒๕๕๕

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กร และ
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
(๖) ศึกษาและวิ เคราะห์ เพื่อ เสนอแนะแนวทางการพัฒ นาสหกรณ์ใ ห้กั บคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(๗) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยง
ธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่น ๆ
ที่เหมาะสมในการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็น อํานาจหน้าที่ข องกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
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 ในกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ให้ มี ก ลุ่ ม ตรวจสอบภายใน เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ห ลั ก ในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
อธิบดี โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ย วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในกรมส่ งเสริม สหกรณ์ ให้มีก ลุ่มพัฒ นาระบบบริหาร เพื่อทํา หน้าที่หลั กในการ
พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มกราคม ๒๕๕๕

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
(๓) ประสานและดําเนิน การเกี่ย วกับการพัฒ นาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ย วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ งานสนับสนุน และงานเลขานุการของกรม
(๓) ประสานราชการกับหน่วยงานของกรมในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) รับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยงานราชการของผู้ตรวจราชการกรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชี พ เฉพาะส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การนิ ค มสหกรณ์ และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง งานนิ ติ ก รรม
และสัญญา งานเกี่ย วกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของกรม
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ย วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรม ยกเว้นการฝึกอบรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ย วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองคลัง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม
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(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ย วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาสหกรณ์ ใ ห้ กั บ รั ฐ บาล
และคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(๒) จัดทําและวิเคราะห์แผนงาน โครงการ ประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัด ทําคําของบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีข องกรม รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
(๓) ดํา เนิ น การในด้ านความช่ ว ยเหลื อและความร่ ว มมื อทางวิ ชาการเกี่ ย วกับ การส่ง เสริ ม
และพัฒนาสหกรณ์ กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ ศูนย์สารสนเทศ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
(๒) จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบวิธีทางสถิติ และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทําข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลสําหรับ
ใช้ในงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๓) ส่งเสริม เผยแพร่ สนับสนุน และให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๑ สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒ มีอํานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
(๓) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ค วามรู้ เกี่ย วกับอุ ด มการณ์ หลัก การ และวิธี การสหกรณ์
แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓ ก
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(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๒ สํานักบริหารเงินทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และบริหารกองทุนหรือเงินทุนอื่นที่ผ่านกรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืม
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อให้เงินทุนสนับสนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และติดตาม
ประเมินผลการใช้เงินทุน
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
สมาชิ ก สหกรณ์ และสมาชิ ก กลุ่ ม เกษตรกร ภายใต้ น โยบายการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ของรั ฐ บาล
และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ดํา เนิ น การเกี่ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการบริ ห ารกองทุน พั ฒ นาสหกรณ์
หรือ คณะกรรมการที่ ได้ รับมอบหมายให้ บริห ารกองทุน หรือ เงิน ทุน อื่น ที่ ผ่านกรม ที่มีวั ต ถุ ประสงค์
เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืม
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ สํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบ
เตือนภัยล่วงหน้าสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด และพัฒ นารูปแบบการบรรจุภัณ ฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒ นาธุร กิจ และส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเผยแพร่สินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๔) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์ และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยง
ธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๖) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในด้านธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวมซื้อ และธุรกิจรวมขาย
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(๗) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อการพัฒ นาเทคโนโลยีเกี่ย วกับ การผลิต การแปรรู ป
และการบํารุงรักษาของธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๘) ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องหรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๑๔ สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนแม่ บ ท แผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นการพั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒ นาบุคลากรของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป
(๒) ศึกษา วิ เคราะห์ และวิ จัย เพื่อ พัฒ นารูป แบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้า นวิช าการ
สหกรณ์ ด้านการจัดตั้ง ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีการแปรรูป
การผลิตและการบํารุงรักษาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๓) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
(๔) ดําเนิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ ย วกั บการสหกรณ์ใ ห้กับ บุคลากรของกรม สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน และความก้าวหน้า
ของกรม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
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) ศึก ษา วิเ คราะห์ และวิจั ย เพื่อ การส่ ง เสริ มและพั ฒ นาสหกรณ์แ ละกลุ่ มเกษตรกร
ในด้านโครงสร้าง ระบบงาน การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เหมาะสมกับ
ขนาดและประเภทของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๖) ศึก ษาและวิ เ คราะห์ เพื่อ กํ าหนดมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ วงเงิน กู้ ยืม หรื อค้ํ า ประกั น
ของสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกร เพื่อ เป็ น แนวทางการพิ จ ารณากํ า หนดวงเงิ น กู้ ยื ม หรื อ ค้ํ า ประกั น
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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(๗) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วางแผน และควบคุ ม การจั ด ที่ ดิ น ให้ แ ก่ ป ระชาชนในเขตพื้ น ที่
นิคมสหกรณ์ และประสานงานด้านการส่งเสริมพัฒนานิคมสหกรณ์ รวมทั้งการดําเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิคมสหกรณ์
(๘) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์
และสันนิบาตสหกรณ์
(๙) ควบคุ ม กํ า กั บ และดู แ ลเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง การจดทะเบี ย น การควบ การเลิ ก
และการชําระบัญ ชีสหกรณ์แ ละกลุ่มเกษตรกร การแยกสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ และการให้
ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ รวมถึงงานในความรับผิด ชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ และงานเลขานุการนายทะเบียนสหกรณ์
(๑๐) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดําริ โครงการหลวง โครงการ
เพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่น
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๖ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด มีอํานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิคมสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
(๓) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ค วามรู้ เกี่ย วกับอุ ด มการณ์ หลัก การ และวิธี การสหกรณ์
ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปลี่ยนชื่อสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
พื้นที่ ๑ - ๒ เป็นสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ก รุง เทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒ สํานัก พัฒ นาระบบการบริห าร
การจัดการสหกรณ์เป็นสํานักบริหารเงินทุน และสํานักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นสํานักส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์ และกําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบ
การดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งปรับปรุง
อํานาจหน้าที่ของแต่ล ะส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เ พิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน
ที่เ ปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้ก ารปฏิบัติภารกิจ ตามอํานาจหน้าที่มีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลยิ่ง ขึ้ น
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

