
 

แนวทางปฏิบัติ  
เร่ือง การขอกู้เงิน ขอเบิกเงิน รายงานผลการจ่ายเงินกู้และการรับช าระคืนเงินกู้ 
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร มีระยะเวลา
ด้าเนินการ 5 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – 2564) สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 สิงหาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้ 

(1) สัญญากู้ยืมเงินระหว่างส้านักงานสหกรณ์จังหวัดกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะเริ่มตั้งแต่
วันที่...........................2559 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยแต่ละปีส้านักงานสหกรณ์จังหวัดต้องส่งเงิน
ช้าระเงินคืนกรม อย่างน้อยร้อยละ 20 ของต้นเงิน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของปีที่ 1 – 4 ส าหรับปีที่ 5 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

(2) ระหว่างกรมกับกองทุน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 13 
กันยายน 2564 (เป็นไปตามบันทึกค ารับรองผู้เบิกระหว่างกรมกับกองทุน) ส่งผลให้กรมจะต้องรวบรวมเงิน
ส่งคืนกองทุนในปีที่ 5 (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
สนับสนุนเงินทุน เพ่ือพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมและค่าบริหารโครงการของส่วนราชการ ที่ประชุมมีมติจัดสรร
วงเงินกู้ยืมและเงินจ่ายขาดเป็นค่าบริหารโครงการของส่วนราชการ เพ่ือให้ส้านักงานสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ
น้าไปด้าเนินการ ดังนี้  

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่จะกู้ยืมเงิน 
(1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีสมาชิกที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน เพ่ือขุดสระเก็บกักน้้า 

หรือขุดเจาะบ่อบาดาล  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(2) มีวินัยทางการเงิน และไม่มีหนี้ผิดนัดค้างช้าระต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกเงินทุน 

เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน/ขยายระยะเวลาการส่งช้าระหนี้คืนแล้ว  
(3) ไม่มีการทุจริต และไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชี ในกรณีที่มีข้อบกพร่อง 

หรือทุจริต ต้องได้รับการแก้ไขแล้ว 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน 

(1) สมาชิกมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินเพ่ือน้าไปขุดสระเก็บกักน้้า หรือขุดเจาะบ่อ 
บาดาล หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(2) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลัก 
(3) มีวินัยทางการเงิน และไม่ผิดนัดช้าระหนี้โครงการใด ๆ เว้นแต่ได้รับการ       

ผ่อนผัน/ขยายระยะเวลาการส่งช้าระหนี้คืนแล้ว  
(4) สามารถช้าระหนี้คืนได้ทุกปี อย่างน้อยร้อยละ 20 ของต้นเงินกู้ยืม จนครบถ้วน

ภายในระยะเวลา 5 ปี ที่ก้าหนดไว้ในสัญญา  
3.   ส ารวจและจัดท าข้อมูลสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ส้านักงาน

สหกรณ์จังหวัดร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (จังหวัดได้แจ้งชื่อสหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกรให้กรมทราบแล้วในการส้ารวจข้อมูลเบื้องต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1105/7867   
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โดยแจ้งชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ส่วนรายชื่อ
สมาชิกเป็นข้อมูลที่จังหวัดเก็บไว้)  

             (1) ผู้แทนจากสถานีพัฒนาที่ดิน  
       (2) ผู้แทนโครงการชลประทาน  
       (3) ผู้แทนส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 หรือไม่ 
รวมทั้งความเหมาะสมของพื้นที่ และกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตใช้น้ าบาดาล โดยด้าเนินการ
ตามแบบส้ารวจและสรุปผลตามที่ก้าหนด (ไม่ต้องรายงานกรม) ดังนี้ 

1) ส้ารวจสภาพพ้ืนที่และแผนที่ต้าแหน่งแปลงว่า มีความเหมาะสมจะด้าเนินการตาม 
วัตถุประสงค์ที่สมาชิกแจ้งหรือไม่ เช่น เพ่ือการขุดสระเก็บกักน้้า เจาะบ่อบาดาล หรือเพ่ือปรับปรุงระบบ        
น้้าบาดาล กล่าวคือ เมื่อด้าเนินการขุดสระเก็บกักน้้า หรือเจาะบ่อน้้าบาดาลแล้ว ต้องสามารถเก็บกักน้้าเพ่ือใช้
ประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้หรือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้้าได้จริง รวมถึงกรณีปรับปรุงระบบน้้าดาล
หรือจัดหาพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย 

2) ด้าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย/ระเบียบในการขออนุญาตใช้น้้าบาดาล 
จากนั้น สรุปผลการส ารวจและแผนผังแปลงพื้นที่ของสมาชิก เสนอขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการฯ ระดับจังหวัด และแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท า
แผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขอกู้เงินต่อไป 

ทั้งนี้  เมื่อตรวจสอบโดยละเอียดตามประเด็นดังกล่าว หรืออ่ืน ๆ ที่จังหวัดเห็นสมควร
เพ่ือให้การบริหารเงินกู้ยืมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วพบว่า คุณสมบัติของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและ
สมาชิกไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมก้าหนด จังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเข้าร่วมโครงการได้ (จากที่ได้แจ้งไว้เดิมตามหนังสือ ที่ กษ 1105/7867    
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559) โดยอยู่ภายใต้วงเงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรร 

4. จังหวัดด้าเนินการตามขั้นตอน/แผนผังที่ก้าหนด เพ่ืออนุมัติเงินกู้ยืมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     
ที่ผ่านการตรวจสอบและมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว สัญญาก้าหนด 5 ปี ตั้งแต่วันที่ .........................2559 ถึง      
วันที่ ..................... 2564 โดยในสัญญาระบุเงื่อนไขให้สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรต้องส่งเงินคืนส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัดทุกปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของต้นเงินกู้ยืม พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  เช่น สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู้ยืม จ้านวน 50 ,000 บาท สัญญาลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 
31 ตุลาคม 2564 ดังนั้น ปีที่ 1 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ต้องส่งช้าระเงินต้นคืน
ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของต้นเงิน คือ 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
จากนั้นส านักงานสหกรณ์จังหวัดรวบรวมเงินส่งคืนภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของปีที่ 1 – 4 และรายงาน
ผลให้กรมภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการช าระเงินจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว เพ่ือกรมจะได้น้าเงิน
ส่งคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ในปี 2, 3, 4 ส าหรับปีที่ 5 ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดต้องเงินช าระต้นเงินทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และเงินจ่ายขาดค่าบริหารโครงการของ
ส่วนราชการคงเหลือ (ถ้ามี) ส่งคืนกรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อกรมจะได้น าเงินทั้งหมดส่งคืน
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 ต่อไป 
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ขั้นตอนการขอกู้เงิน 

1. ตรวจคุณสมบัติของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่  
เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิก ตามที่ก้าหนดครบทุกข้อแล้ว 

เจ้าหน้าที่แจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดท้าแผนธุรกิจและแผนขอกู้เงิน 

2. การจัดท าแผนธุรกิจและแผนขอกู้เงิน 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท้าแผนธุรกิจ และแผนการขอกู้เงินเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ  
  ด้าเนินการก่อน  ทั้งนี้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอกู้เงินโครงการเป็นลักษณะสัญญาเงินกู้ยืมระยะเวลา 5 ปี 

โดยในสัญญาต้องระบุเงื่อนไขให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งช าระต้นเงินคืนส านักงานจังหวัดทุกปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของต้นเงินกู้ยืม พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จากนั้นส้านักงานสหกรณ์จังหวัดรวบรวม
เงินส่งคืนกรมภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการช้าระเงินจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว  จนสิ้นสุดโครงการ   
รวม 5 ปี พร้อมรายงานผลตามแบบที่ก้าหนด 

3. การจัดท าค าขอกู้เงิน 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท้าค้าขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามตัวอย่างที่ก้าหนด 

4.   วัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ 
  (๑)  เพ่ือสร้างโอกาสในการท้าเกษตรกรรม และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้้า  
  (๒)  เพ่ือส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้้าในฟาร์มของ
ตนเอง ลดการพึ่งพาน้้าจากระบบชลประทานและแหล่งน้้าธรรมชาติ 
  (๓)  เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการท้าเกษตรกรรมแบบพ่ึงธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้้า 

5. การเสนอเรื่องขอกู้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยื่นหนังสือขอกู้เงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ ส้านักงานสหกรณ์

จังหวัด โดยมีเอกสารประกอบ  ดังนี้ 
(1) แบบค้าขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
(2) โครงการ/แผนงานที่ขอกู้เงิน  
(3) ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด้าเนินการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                          

ที่มีมติขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
(4) งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนก่อนเสนอเรื่องขอกู้เงิน 
(5) งบการเงินประจ้าปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี    
(6) รายละเอียดทรัพย์สินจ้านอง 
(7) ส้าเนาบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อรับเงินกู้ตามโครงการฯ 

6.  การพิจารณาเงินกู้ 
เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยื่นเรื่องขอกู้เงินต่อส้านักงานสหกรณ์จังหวัดแล้ว เจ้าหน้าที่      

ที่รับผิดชอบโครงการด้าเนินการ  ดังนี้ 
(1) วิเคราะห์ค้าขอกู้ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ความเป็นไปได้ของแผนงาน 
(2) วิเคราะห์จุดคุ้มทุน งบกระแสเงินสด และผลการด้าเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมาก่อนกู้เงิน  

และฐานะการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
(3) เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้้า    

ในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ ระดับจังหวัด 
(4) สรุปผลการประชุมและน้าผลการประชุม เสนอผู้มีอ้านาจอนุมัติ 
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหนังสือมอบอ านาจ ที่ กษ 1105/9643 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 
2559 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกู้ยืม
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้้าในไร่นาของสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสหกรณ์จังหวัดผู้ได้รับมอบอ้านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา
อนุมัติแล้ว ให้จัดท าแบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ตามแบบท่ีก้าหนด เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลของจังหวัด 

ขั้นตอนการขอเบิกเงินของส านักงานสหกรณจ์ังหวัด 
ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด ด้าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 2 บัญชี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะด้าเนินการโอนเงินกู้ยืม และค่าบริหารโครงการของ
ส่วนราชการให้จังหวัด  ดังนี้ 

1. บัญชีใช้ชื่อว่า  “เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบ 
น้้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร” ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด (เพ่ือรองรับเงินกู้ยืม) โดยกรมจะโอนเงิน
กู้ยืมให้จังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์และมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมต่อไป  

2.  บัญชีใช้ชื่อว่า “เงินค่าบริหารจัดการโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้้าในไร่นา
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร” ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด (เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ) โดยกรม     
จะโอนเงินจ่ายขาดจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการให้ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด 
ร้อยละ 1 (โดยประมาณ) ของวงเงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรร เพ่ือน้าไปด้าเนินการ ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงโครงการ/แผนงาน แก่ผู้แทนคณะกรรมการ
ด้าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ และอ่ืน ๆ       
(เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์)      

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการฯ ระดับจังหวัด     
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ และ
อ่ืน ๆ (เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์)  

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก (ถ้ามี) ในการจัดท้าข้อมูล ส้ารวจพ้ืนที่/แผนที่ต้าแหน่งแปลง 
ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ และประชุมชี้แจงโครงการ/ให้ค้าแนะน้าในการจัดท้าแผนงาน/โครงการแก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

   3. นอกจากเงินจ่ายขาดเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของ 3 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรมจะขอ
อนุมัติเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2560 เป็นงบด าเนินงาน หากได้รับอนุมัติแล้ว จะด้าเนินการโอนเงินให้
ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด (ไม่ต้องเปิดบัญชี) เป็นรายปีต่อไป  เริ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด้าเนินงานตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)  เพ่ือเป็น 

       (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก (ถ้ามี) ในการตรวจสอบ ติดตามผลการใช้เงินกู้ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์โครงการ  (ก้าหนดเป็นตัวชี้วัด)   
      (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก (ถ้ามี) ติดตามการช้าระหนี้ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    
(ก้าหนดเป็นตัวชี้วัด)   
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ขั้นตอนการเบิกเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท้าเอกสารขอเบิกเงินกู้ หนังสือสัญญากู้ยืม หนังสือค้้าประกัน

เงินกู้ และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอต่อส้านักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ส้านักงานสหกรณ์
จังหวัด  ตรวจสอบเอกสารเพ่ือความสมบูรณ์และครบถ้วนของเอกสาร และให้เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้      
ที่ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด  

2. ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด ด้าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร       
ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่เปิดไว้เฉพาะโครงการ  

ส าหรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมด้านการเงินและบัญชี ให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด ปฏิบัติตามค าแนะน าของกลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 

การรายงานผลการจ่ายเงินกู้และการรับช าระคืนเงินกู้ 
จังหวัดจัดท้ารายงานผลการจ่ายเงินกู้ การรับช้าระคืนเงินกู้ตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

ก้าหนด โดยใช้แบบรายงานตามปีที่ด้าเนินงาน ได้แก่ ปีที่ 1 ใช้แบบรายงานที่ 1  ส้าหรับปีที่ 2 - 5 ใช้แบบ
รายงานที่ 2 – 5 ตามล้าดับ 
 
 
 

************************************* 
 


