
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร 
เพื่อเข้าถึงแหล่งเงนิทุนในการผลิตและการตลาด 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

     1.1 กลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรเกษตรกรที่มีความส าคัญ ที่รัฐต้องให้การสนับสนุนเกษตรกร       
ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรในรูปนิติบุคคล จดทะเบียนในลักษณะกลุ่มเกษตรกร ปัจจุบันมีจ านวน 
๕,๖๑๘ แห่ง มีสมาชิก จ านวน ๖๑๘,๘๔๑ ครอบครัว มีปริมาณธุรกิจรวม ๑๐,๖๖๗.๗๔ ล้านบาท แบ่งเป็น
การให้เงินกู ้ยืม ๑,๓๑๓.๕๖ ล้านบาท จัดหาปัจจัยการผลิต ๑,๓๔๘.๑๐ ล้านบาท รวบรวมผลผลิต 
๖,๙๓๖.๐๑ ล้านบาท แปรรูปผลผลิต ๘๐๘.๗๒ ล้านบาท และอ่ืนๆ ๒๖๑.๓๕ ล้านบาท จุดเด่นของ          
กลุ่มเกษตรกร คือ มีขนาดเล็ก มีการจัดการให้ความช่วยเหลือกันตามลักษณะแบบพ้ืนบ้าน ไม่มุ่งเน้น         
การแสวงหาก าไรจากสมาชิก ท าให้ไม่สามารถสร้างเครดิตให้กับแหล่งเงินทุนในระบบ ที่จะให้เงินทุนหรือเงินกู้
กับกลุ่มเกษตรกรโดยตรงในแต่ละแห่งได้ ยังจ าเป็นต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากภาครัฐเป็นหลัก โดยเฉพาะ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  เป็นแหล่งเงินทุนหลักที่ส าคัญ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน  

ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร จึงได้จัดท า    
แนวทางการสร้างเงินทุนภายในกลุ่มเกษตรกร โดยจัดท าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร    
เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดขึ้น เพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกร 
และลดความเสี่ยงให้สามารถช าระหนี้และคืนเงินทุนได้ส าเร็จ จึงพิจารณาให้เฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน
กลุ่มเกษตรกร โดยพิจารณาให้ตามศักยภาพของสถานะการเงินของแต่ละกลุ่มเกษตรกร และสภาพของ
กิจกรรมการผลิตและการตลาดที่น าเสนอตามโครงการ และหรือที่มีประวัติเดิมว่า เคยกู้เงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรให้สามารถใช้เครดิตจากวงเงินกู้เดิมได้  

     1.๒  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุน    
การผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกร      
เพ่ือวางแผนการผลิตทางการเกษตร และจัดหาผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ปุ๋ย นับเป็นปัจจัยทางการเกษตร     
ที่ส าคัญต่อการผลิตของเกษตรกร ซึ่งความต้องการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากการขยาย       
การส่งเสริมการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศ แม้ว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามแต่     
ความต้องการใช้ยังมีอัตราเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ไปด้วย      
แต่ปัจจุบันปริมาณการใช้น้อยมาก ดังนั้น หลักการส าคัญในการให้เงินกู้ยืมแก่กลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่ม จึงต้อง
ยึดหลักความมีอิสระในการตัดสินใจในการจัดหาปัจจัยการผลิต การแปรรูป เพ่ือด าเนินการผลิตและการตลาด
ด้วยความสมัครใจเป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรจาก           
ตัวเกษตรกรเอง  

     1.๓  ปัจจุบันเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการที่ต้นทุนการผลิต ได้แก่ ปุ๋ย น้ ามัน เชื้อเพลิง 
และอาหารสัตว์ เป็นต้น  รวมทั้งแรงงานในครัวเรือนก็ลดลง ท าให้เกษตรกรต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน   
ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตอย่างหนึ่ง ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น และระดับราคาสินค้าเกษตร มักมีปัญหาราคาตกต่ า 
โดยเฉพาะปีใดที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ตลาดในประเทศไม่สามารถรองรับผลผลิตได้เพียงพอ การแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรกรตกต่ าเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น บางครั้งมิได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า  ต้องรอให้
เกษตรกรเรียกร้องการช่วยเหลือ ซึ ่งเกษตรกรควรจะได้ร ับความช่วยเหลืออย่างครบวงจร นอกจาก           
จะสนับสน ุนเง ินทุนดอกเบี ้ยต่ า  หร ือปลอดดอกเบี ้ย ในการจัดหาปัจจัยการผล ิตทั้งพืชและสัตว์แล้ว              
ควรสนับสนุนเงินทุนในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการแรงงานคน และแรงงานครอบครัว 
เพ่ือให้มีกิจกรรมการรวบรวมผลิตผลไปจ าหน่าย และการแปรรูปผลิตผลร่วมกัน รวมทั้งเงินทุนหมุนเวียน      
ในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
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การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรในรูปของการสนับสนุนสินเชื่อ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน  
ในการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวบรวมและแปรรูปผลผลิต ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งในด้านปริมาณ และมีระยะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถลดต้นทุนการผลิต       
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน ได้สูงขึ้น และ
เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า รวมทั้งสามารถท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากวิธีการ
ระบบสหกรณ์จากการรวมกันซื้อและจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การรวบรวมผลผลิต และการตลาด
ผลผลิต ต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  สนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่มีมาตรฐาน เพ่ือให้มีเงินกู้ยืมใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนในแต่ละปี รวม ๕ ปี   
     2.2  เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และราคา

ยุติธรรม ตรงตามความประสงค์ของเกษตรกรเอง เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งสร้างรายได้
เพ่ิมจากการรวบรวมผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย หรือแปรรูปผลผลิตร่วมกัน  

     2.3. สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืน
ในการเพ่ิมทุนภายใน เพ่ือให้การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพและความเข้มแข็งต่อไป 

3.  เป้าหมาย 
     สนับสนุนเงินทุนเพ่ือเป็นเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน ใช้เงินกู้หมุนเวียนในระยะเวลา

ไม่เกิน ๒ ปี ในแต่ละรอบการผลิตตามชนิดการผลิตของพืช สัตว์ และประมง ปีละ 2,000 กลุ่ม ในพ้ืนที่     
๗๗ จังหวัด 
(การให้เงินกูย้ืม จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาทในแต่ละปี สามารถใช้หมุนเวียนตามรอบการผลิตดังกล่าว เมื่อกลุ่มเกษตรกร
มีการช าระหนี้เสร็จสิ้น ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ก็สามารถยื่นขอเงินกู้ใหม่ได้อีกภายในระยะเวลาของโครงการ 
เพ่ือใช้หมุนเวียนในกลุ่มเกษตรกรทั้งกลุ่มเดิม และกลุ่มใหม่) 

4.  ระยะเวลาด าเนินการ 
     ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี นับแต่วันที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เบิกเงินทุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(ปี 2559 – 2564)  

5.  งบประมาณ 
     งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 1,010 ล้านบาท  (ส่วนงบประมาณในการ

ด าเนินงานของส่วนราชการ จะใช้งบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี)   
แยกเป็น 

     5.1 เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 1,000 ล้านบาท  
     5.2 เงินจ่ายขาดจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการ

ติดตามโครงการ จ านวน 10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของวงเงินกู้ยืม  รายละเอียด ดังนี้ 
      - ค่าใช้จ่ายในการติดตามงานของกลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด จ านวน 912,600 บาท  
      - ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบโครงการของกลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด และ

การใช้เงินกูต้รงตามวัตถุประสงค์ เร่งรัดการช าระหนี้เงินกู้ จ านวน 546,000 บาท 
      - ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาให้กลุ่มเกษตรกรสามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด จ านวน 

๒,๐๐๐ กลุ่ม  เฉลี่ยตามปริมาณเงินกู้ของแต่ละกลุ่มตามปริมาณเงินทุน จ านวน 546,000 บาท 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 1 ปี เป็นเงิน 2,004,600 บาท             

โดยประสงค์จะเบิกเพียงปีละไม่เกิน 2,000,000 บาท รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท 
 

รายละเอียดเงนิจ่ายขาดจากกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกร 
เพือ่เปน็คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานของกลุม่เกษตรกร จํานวน 10 ลา้นบาท 

ประมาณการ 
 

รายการ เบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ รวม 
(บาท) 

จํานวน      
78 แห่ง 

จํานวน
(คน) 

รวม   
(บาท) 

จํานวน
(คร้ัง) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

1.ค่าใช้จา่ยตดิตาม
โครงการ 200 385 585 45,630 2 91,260 10 912,600

2.ติดตามเงินกู ้ 200 500 700 54,600 2 109,200 5 546,000

3.แกไ้ขปญัหา 200 500 700 54,600 2 109,200 5 546,000
รวม (บาท) 2,004,600

โดยประสงค์จะเบกิเพียงไม่เกนิปลีะ  (บาท) 2,000,000
จํานวน 5 ป ี 5

รวมทั้งสิ้น (บาท) 10,000,000
 
หมายเหต ุ  พ้ืนที่ดําเนินงาน 77 จังหวัด จํานวน 78 แห่ง (กรุงเทพมหานคร แยกเป็น 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และสาํนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2) 
6.  แผนการดาํเนนิโครงการ 

     6.1 พิจารณาจัดสรรเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกรเฉพาะกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการประกาศเป็น       
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

- จัดสรรเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกร จํานวน ๒,๐๐๐ กลุ่ม เฉพาะที่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้
มาตรฐาน โดยมีเง่ือนไขในการสร้างเงินทุนภายในของกลุ่มเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด กําหนดร่วมกัน 

- กลุ่มเกษตรกรที่จะขอรับการสนับสนุนเงินทุน จะต้องทําโครงการส่งเสริมการผลิตและ
การตลาด เพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปผลผลิต เพ่ือการตลาดผลผลิตทางการเกษตร      
ตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ ระดับภาค      
และระดับจังหวัด กําหนดร่วมกัน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะพิจารณาให้กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินกู้เป็นไปตาม
เง่ือนไขและกรอบวงเงินกู้ โดยปลอดดอกเบ้ีย และมีระยะเวลากู้หมุนเวียนในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี ในแต่ละ
รอบการผลิตตามชนิดการผลิตของพืช สัตว์ และประมง ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร
ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด กําหนดร่วมกัน 

  - เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
เพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มเกษตรกร และลดความเสี่ยงจากการคืนเงินทุน   
ให้กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จึงกําหนดวิธีการให้เงินกู้เฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
โดยพิจารณาให้ตามศักยภาพของสถานะการเงินของแต่ละกลุ่มเกษตรกร และสภาพของกิจกรรมการผลิตและ
การตลาดที่นําเสนอตามโครงการ และหรือที่มีประวัติเดิมว่า เคยกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สามารถใช้
เครดิตจากวงเงินกู้เดิม หลักการสําคัญในการให้เงินกู้ยืมแก่กลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่ม จึงต้องยึดหลักความมีอิสระ   
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ในการตัดสินใจในการจัดหาปัจจัยการผลิต การแปรรูป เพ่ือด าเนินการผลิตและการตลาดด้วยความสมัครใจ
เป็นส าคัญ เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จากตัวเกษตรกรเอง 

    6.2  วธิีการด าเนินโครงการ 
   - จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพ่ือก าหนด

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการกู้เงิน และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
                    - ให้ความส าคัญในการใช้คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับเงินทุนกู้ยืม
หมุนเวียนในแต่ละรอบในแต่ละปี ตามกรอบวงเงินกู้ที่ได้จัดสรรให้แต่ละจังหวัด ตามหลักเกณฑ์เบื้องต้น       
คือ ตามสัดส่วนของจ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานในแต่ละจังหวัด และตามสัดส่วนจ านวนสมาชิก    
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานในแต่ละจังหวัดเช่นกัน เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการจัดสรรกรอบวงเ งินกู้
เบื้องต้น  

-  เมื่อคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ก าหนด
เป้าหมายและกรอบวงเงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม โดยเรียงล าดับตามความส าคัญแล้ว               
กรมส่งเสริมสหกรณ์และส านักงานสหกรณ์จังหวัด จะรับหลักการเป้าหมายดังกล่าวน าไปพิจารณาการให้เงินทุน 
เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพ่ือการกู้ยืมต่อไป 

-  เมื่อคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ มีหน้าที่    
และความรับผิดชอบในการก าหนดเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร และกรอบวงเงินกู้แล้ว จึงมีหน้าที่ร่ว มกับ         
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด ในการติดตามการช าระหนี้ของกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งเข้า
ช่วยเหลือในระบบกลุ่ม เพ่ือให้สามารถช าระหนี้ได้เสร็จสิ้นตามก าหนด   

-  กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ และจัดส่งคู่มือปฏิบัติงานให้จังหวัดทราบ  
-  กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจง  

วิธีปฏิบัติในระยะเริ่มโครงการและซักซ้อมการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ปีละ 1 ครั้ง 
-  จังหวัดจัดประชุมผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการกลาง

กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด เพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์โครงการวิธีปฏิบัติในการจัดท าโครงการ และเสนอ
โครงการเพ่ือขอกู้  

-  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ตามระเบียบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
-  กลุ่มเกษตรกรท าโครงการขอกู้ และส่งค าขอกู้ต่อคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ระดับจังหวัด 

พิจารณาเพื่อเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
-  จังหวัดแจ้งผลการอนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรทราบ และให้กลุ่มเกษตรกรท าหนังสือสัญญากู้  

และหนังสือค้ าประกันเงินกู ้
- จังหวัดเบิกจ่ายเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกรและรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ตรวจสอบการด าเนินงาน    
ของกลุ่มเกษตรกร ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ยืม และตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติงาน  
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-  กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตและการตลาด เพ่ือให้เงินทุน
หมุนเวียนกับสมาชิก จึงก าหนดวิธีการให้เงินกู้เฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยพิจารณา
ให้ตามศักยภาพของสถานะการเงินของแต่ละกลุ่มเกษตรกร และสภาพของกิจกรรมการผลิตและการตลาด    
ที่น าเสนอตามโครงการ และหรือที่มีประวัติเดิมว่า เคยกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร สามารถใช้เครดิต    
จากวงเงินกู้เดิม หลักการส าคัญในการให้เงินกู้ยืมแก่กลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่ม จึงต้องยึดหลักการมีอิสระในการ
ตัดสินใจในการจัดหาปัจจัยการผลิต การแปรรูป เพ่ือด าเนินการผลิตและการตลาดด้วยความสมัครใจเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรจากตัวเกษตรกรเอง 

-  กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดท าโครงการ/แผนงานขอกู้เงินได้ร้อยละ 100 
-  การตรวจสอบใช้เงินกู้กลุ่มเกษตรกรที่ขอกู้เงิน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ    .

ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 95 

7.  การบริหารโครงการ  คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มี ๓ คณะ ดังนี้ 
     7.1  คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร  จ านวน 6 คน  รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 คน มีหน้าที่
ก าหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน การจัดสรรเงินกู้ให้จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่  2 และการติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินให้ เป็นไป            
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 5 ท่าน เป็นที่ปรึกษา       
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมอบหมาย 
     1. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
     2. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 
     3. นายวัชรินทร์ เอกประเสริฐ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ด้านการเกษตร 
     4. นายพงศ์สวัส ยอดสุรางค ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนวิสาหกิจชุมนุมด้านการเกษตร 
     5. นายเอกสิทธิ์ อรรรถจินดา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสหกรณ์ประมง 
อนึ่ง ให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 1 ท่าน ติดตามโครงการ เพ่ือรายงานผลให้กองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรทราบเป็นระยะ 

     7.2  คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ข้าราชการในส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 คน มีหน้าที่
พิจารณาเงินกู้ ค าขอกู้ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้ของกลุ่มเกษตรกร (ปรับองค์คณะตาม      
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558) ให้เพ่ิมผู้แทนสภาเกษตรกรประจ าจังหวัด เป็น
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด อนึ่ง ให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 1 ท่าน 
ติดตามโครงการ เพ่ือรายงานผลให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทราบเป็นระยะ 
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     7.3  คณะท างานเพ่ือการหารือ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน          
ให้เหมาะสม ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง และผู้แทน   
กลุ่มเกษตรกรระดับภาค จ านวน 6 คน  รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๐ คน มีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าแนะน า 
ข้อหารือ และค าปรึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้น ากลุ่มเกษตรกรระดับภาคหรือผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 
เพื่อให้โครงการและวิธีการสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเป็นส าคัญ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 1 ท่าน เป็นที่ปรึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
มอบหมาย อนึ่ง ให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 1 ท่าน ติดตามโครงการ เพ่ือรายงานผล
ให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทราบเป็นระยะ) 

๘.  ความคุ้มค่าและการประเมินเพื่อลดความเสี่ยงของโครงการ 
     8.1  ความคุ้มค่าของโครงการ 

    (๑) เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร     
ปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนภาระด้านดอกเบี้ยได้ปีละ ๗๐ ล้านบาท ในระยะเวลา ๕ ปี 
รวมค่าใช้จ่ายที่ประหยัดจากดอกเบี้ยในตลาดการเงินในระบบ จ านวน ๓๕๐ ล้านบาท หรือเฉลี่ยกลุ่มละ 
๑๗๕,๐๐๐ บาท 

    (2) เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกร มีการบริหารจัดการเงินทุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัย     
การผลิตร่วมกัน การรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการตลาดร่วมกัน คาดว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย    
ในการรวมกันซื ้อและขายได้ ปีละ ๑๐๐ ล้านบาท เวลา ๕ ปี รวม ๕๐๐ ล้านบาท หรือเฉลี ่ยกลุ ่มละ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท  

    (๓) กลุ่มเกษตรกร จะมีการสะสมเงินทุนภายใน ในแต่ละปีตามสัดส่วนเงินกู้ยืมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ของภาพรวมของกลุ่มเกษตรกรทั้งระบบ  

   8.2  การประเมินเพ่ือการลดความเสี่ยงของโครงการ 
  (๑) กลุ่มเกษตรกร จะมีเงินทุนภายในเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ในแต่ละปี ตามสัดส่วนของวงเงินกู้ยืม 

ซึ่งจะท าให้มีฐานะทางการเงินที่พร้อมในการช าระหนี้ได้ดีขึ้น เพราะเริ่มมีการสะสมเงินทุนภายใน  ตาม 
กิจกรรมอื่น ๆ นอกจากเงินทุนที่เป็นเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

  (๒) เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดให้คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ก าหนดเป้าหมายและกรอบวงเงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม    
โดยเรียงล าดับตามความส าคัญแล้ว จึงเป็นหลักการให้เกิดการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การพิจารณาการให้เงินกู้ 
ติดตามการใช้เงินกู้ และการช าระหนี้ในกระบวนการกลุ่ม ของกลุ่มเกษตรกรทุกระดับ 

  (๓) สร้างระบบ และเชื่อมโยงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มเกษตรกรที่ขาดสภาพ
คล่องในการช าระหนี้ในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ เพ่ือให้สามารถช าระหนี้ได้เมื่อมีหนี้ครบตามสัญญา   
ให้ช าระคืน โดยใช้แนวทางเป็นกองทุนสะสมเพ่ือการช าระหนี้คืนเงินกู้ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ร่วมกัน  

  (๔) จากโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร 
มีหนี้ค้างช าระเพียงร้อยละ ๑.๗๐ หรือประมาณ ๑๖.๙๙ ล้านบาท จากเงินต้น ๑,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น      
คิดอัตราเสี่ยงของหนี้คาดว่า จะค้างช าระที่ร้อยละ ๒ หรือประมาณ ๒๐ ล้านบาท ในระยะเวลา ๕ ปี จึงเป็น
อัตราเสี่ยงทีต่่ ากว่าเกณฑ์ หรือ มีเพียงปีละ ๐.๓๔ เท่านั้น  
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๙.  แผนการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินโครงการ 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือน ามาให้กลุ่มเกษตรกรกู้            

โดยปลอดดอกเบี้ย ตามระยะเวลากู้ตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด และน าเงินที่ได้รับช าระหนี้คืนจาก      
กลุ่มเกษตรกรน าไปใช้เป็นเงินกู้ใหม่ หมุนเวียนในปีต่อ ๆ ไป จนครบ 5 ปี จึงส่งคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
 

วงเงิน 
ด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

(ล้านบาท) 

 
ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

แผนการใช้เงิน แผนการคนืเงินโครงการ 
กลุ่ม 

เกษตรกร 
(กลุ่ม) 

วงเงิน 
กู้ยืม 

(ล้านบาท) 

ระยะ 
เวลา 

ช าระหนี ้

วงเงิน 
ตน้เงิน 

(ล้านบาท) 
ดอกเบีย้ 
ประมาณ 

ระยะ 
เวลา 

1,000 มี.ค.59 –มี.ค.60 2,000 1,000 มี.ค.60  -  
1,000 มี.ค.60 –มี.ค.๖1 2,000 1,000 มี.ค.๖1 - - - 
1,000 มี.ค.๖1 –มี.ค.๖2 2,000 1,000 มี.ค.๖2 - - - 
1,000 มี.ค.๖2 –มี.ค.๖3 2,000 1,000 มี.ค.๖๓ - - - 
1,000 มี.ค.๖3 –มี.ค.๖4 2,000 1,000 มี.ค.๖4 1,000 - เม.ย. 6๔ 

รวม 1,000 - เม.ย.6๔ 

๑๐.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
       ๑๐.1  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
       ๑๐.2  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  

และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2   
       ๑๐.๓  คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

1๑.  การติดตามประเมินผล 
       ๑๑.๑ คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ รายงาน

ผลตามแผนงานค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่าย ตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือรายงานให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทราบ ตามข้อ ๑๑.๒ , ๑๑.๓ , ๑๑.๔ และ 
๑๑.๕ ต่อไป  

       1๑.๒ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ื นที่  1                       
และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่  2 รายงานผลการจ่ายเงินกู้ และการรับช าระหนี้ต่อ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประจ าทุกเดือน       

       1๑.๓  กรมส่งเสริมสหกรณ์  สรุปรายงานตามข้อ 1๑.1 เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นประจ าทุกไตรมาส 

       1๑.๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 1 และส านักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้ค าแนะน าในการ จัดท า
โครงการ ร่วมประชุมคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกรในครั้งที่มีมติของใช้เงินกู้  ติดตามผลใช้เงินกู้ และ
ตรวจสอบวัตถุประสงค์ และติดตามเร่งรัดหนี้ของกลุ่มเกษตรกรเป็นประจ าทุกเดือน เมื่อครบก าหนดตาม
สัญญา 

       1๑.๕ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปผลการด าเนินงานของโครงการเสนอ กองบริหารงานกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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       1๑.6 โครงการก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นที่ปรึกษา และติดตาม
โครงการ พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 1 ท่าน เพ่ือรายงานผลให้กองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรทราบเป็นระยะ (ส าหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ และเบิกจ่ายจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยตรง) 

1๒.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       1๒.1  กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนในการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง 

สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิต ทั้งพืชและสัตว์มาบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการ
ของสมาชิก 
             1๒.2  สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนพอในการประกอบอาชีพการเกษตร  โดยเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน สามารถลดต้นทุนการผลิต และรายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอแก่การด ารงชีพ 
             1๒.3  กลุ่มเกษตรกรสามารถขยายตลาดจ าหน่ายผลิตผลได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุน
เงินทุนปลอดดอกเบี้ยไม่ต่ ากว่า  ๓๐๐,๐๐๐ - 500,000 บาทต่อกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าภาคเอกชน
มีเงินทุนพอในการประกอบอาชีพการเกษตร  
             1๒.4  กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ด าเนินธุรกิจครบวงจรไม่ต่ ากว่า 2 ธุรกิจต่อกลุ่ม ได้แก่ 
ธุรกิจให้เงินกู้ และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เนื่องจากโครงการมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกรครอบคลุม
หลายด้าน 
                 1๒.5  กลุ่มเกษตรกรมีฐานะการเงินมั่นคง มีทรัพย์สิน มีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตนเอง
และสมาชิกได ้

1๓.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
                 13.1  กลุ่มเกษตรกรสามารถท าธุรกิจเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 2 ธุรกิจ 
                 13.2  กลุ่มเกษตรกรสามารถส่งช าระหนี้คืนได้ตามก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 9๘ (อัตราเสี่ยง  
ในการช าระหนี้ไม่ได้เพียงร้อยละ ๒ ) 
                 13.3  กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนภายในเพิ่มขึ้นในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ในแต่ละป ี
 

------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิเคราะห์เงินทุนอ่ืน กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๗๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๗๐ 
วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 


