
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 

ครั้งที่ 3/2559 
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 

ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (123) 
   

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายโอภาส กลั่นบุศย์              ประธานกรรมการ 
    รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. นางพรกมล ประยูรสิน        กรรมการ 
    ผู้อํานวยการสํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
    แทนปลัดกระทรวงการคลัง 

  3. นางวิพร แววศรีผ่อง        กรรมการ 
    ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ กรมการปกครอง 
    แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย  
4. นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา       กรรมการ 

   นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม        

5. นางสาวลดาวัลย์ คําภา        กรรมการ 
  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
  แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

6. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์       กรรมการ 
    นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ     
    แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
7. นางรัชนี พัฒนบวรพงศ์       กรรมการ 
    นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ 
    แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
8. นายสมบูรณ์ ภักดีวรกิจกุล       กรรมการ 
    ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร 
    แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน  
9. นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล       กรรมการ 
    รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพัฒนาเกษตรกร      
    แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

  10. นายจิรศักดิ์  เงินเส็ง        กรรมการ 
        ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
         แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 11. นายนิคม จันทโร        กรรมการ 
  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝุายกิจการนโยบายรัฐ 
  แทนผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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12. นายจูมทอง ประวะศรี       กรรมการ 
      ผู้แทนสหกรณ์นิคม 
13. นายเอกสิทธิ์ อรรถจินดา       กรรมการ 

       ผู้แทนสหกรณ์ประมง 
  14. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม       กรรมการ 

      ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 
15. นายพงศ์สวัส  ยอดสุรางค์       กรรมการ 
      ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร 
16. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์      กรรมการ 
      ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
17. นางสาววิมล ฝั่งทะเล 
      ผู้แทนองค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
18. นายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์       เลขานุการ 
 ผู้อํานวยการกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
      สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
19. นางภาวนา ปานสมุทร์        ผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
      แทนผู้อํานวยการกองคลัง สป.กษ. 
20. นางสาวเอ้ืองพร นพคุณ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
      นิติกรชํานาญการพิเศษ 
   แทนผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย สป.กษ. 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1. ปลัดกระทรวงพาณิชย์        ติดราชการ 
2. นายจรัญ เจริญทรัพย์        ติดราชการ 
    เกษตรกรด้านพืช   
3. นายอดุลย์ วังตาล        ติดราชการ 
    เกษตรกรด้านสัตว์ 
4. นายพรชัย บัวประดิษฐ์        ติดราชการ 
    เกษตรกรด้านการประมง    
5. นายวัชรินทร์  เอกประเสริฐ       ติดราชการ 
    ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ด้านการเกษตร 
6. อธิบดีกรมบัญชีกลาง        ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางนพวรรณ รื่นพล  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
2. นายวิญญู ไหลประสิทธิ์พร  กระทรวงอุตสาหกรรม 
3. นายนวกานต์ ทัศวิล  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
4. นางสาวสาริกา เทพเดชา  กรมการค้าต่างประเทศ 
5. นายนรินทร์ สมบูรณ์สาร  กรมส่งเสริมการเกษตร 
6. นายวัชระ กวีศรีเดชา   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
7. นางสาวจุไรรัตน์ ตันสกุล  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  8. นายพลเสก ขมักการ   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
9. นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย  สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
10. นายจิตติ เจียมเจือจันทร์  ผู้จัดการสหกรณ์นิคมลานสัก จํากัด 
11. นางสุดารัตน์ คงห้วยรอบ  ประธานสหกรณ์นิคมลานสัก จํากัด 
12. นางสาวณัฏฐนัน ระกําพล   กองคลัง สป.กษ. 
13. นางสาวชนิตา แช่มตระกูล  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
14. นางสาวรมณา หีบแก้ว  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
15. นางสาวทรงลดา เขียวสอาด  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
16. นางสาวปณดา พิมลลิขิต  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
17. นางสาวอนิศา อ่อนบุญญะ  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
18. นางสุนันต์ สมบูรณ์   กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
19. นางสาวกัญญารัตน์ สนใจ  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
20. นางสาวณภัทชา เพ็งโข้  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
21. นางสาวปองฤทัย จตุรภัทร  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
22. นางสาวชุลีพร ปั่นจั่น   กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
23. นางสาวมิตรสินี นานากุล  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
24. นายสรณลักษณ์ ศิริวรรณางกูล กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
25. นายไชยกิจ เรืองดิษฐ์   กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
26. นางสาวสุดใจ อินทรสาร  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
27. นางสาวสุวนิดา วิเศษสันติกุล  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
28. นางสาวชวัลพัชร คล้ายแดง  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 
29. นางสาวนาถลดา อุบาลี  กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. 

____________________________ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

  ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ไม่มี 

ฯลฯ 
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3. การเก็บมูลสัตว์ การเลี้ยงโค 10 ตัว จะมีรายได้เสมือนการเลี้ยงโค 11 ตัวครึ่ง อีก 1 ตัว
ครึ่งมาจากมูลสัตว์ ซึ่งจํานวนโค 50 ตัว จะเก็บมูลโคได้ประมาณ 13 - 15 ตัน สหกรณ์ฯ รับซื้อตันละ 700 บาท 
สมาชิกจะเก็บมูลโคทุกๆ 14 วัน พร้อมทั้งทําความสะอาดคอกโค และส่งมอบมูลโคให้กับสหกรณ์ต่างๆ ที่
ติดต่อรับซื้อ 

4. เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับสหกรณ์ต่างๆ เนื่องจากสหกรณ์ต่างๆ กําลังหาช่องทางในการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ สําหรับการเลี้ยงโคขุนของสหกรณ์ลานสัก จํากัด ณ วันนี้มีการขับเคลื่อนได้จริง และ        
มีรายได้จริงให้กับสมาชิก 

5. การตลาด สหกรณ์ฯ มีตลาดเรื่องโคปลายน้ําที่ขึ้นทะเบียนหู Ku beef ซึ่งจะต้องส่งมอบโค
ให้กับสหกรณ์โคขุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําแพงแสน จํากัด ทุกเดือน เดือนละ 50 – 100 ตัว เปูาหมายปีนี้ 
จะส่งมอบโคขุน จํานวน 300 ตัว 

6. การขึ้นทะเบียนโค สมาชิกที่ขึ้นทะเบียนโคจะได้รับเงิน 7 ,000 บาทต่อคน เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้กับสมาชิก และเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน 

7. การเจริญเติบโตของโค มีการทดสอบโคทุกๆ 1 เดือน ด้านการเจริญเติบโตของโค         
ซึ่งโคมีการเจริญเติบโตประมาณ 0.8 – 1 กิโลกรัมต่อวัน 

8. ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ฯ จากการดําเนินงาน 20 ปีที่ผ่านมาสหกรณ์ดําเนิน
ธุรกิจมีผลกําไรมาโดยตลอด และสหกรณ์มีความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีทุนดําเนินงาน 
จํานวน 200 กว่าล้านบาท 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การด าเนินโครงการมีความเป็นไปได้สูง มีมติดังนี้ 
1. ให้ใช้คณะกรรมการของสหกรณ์ทั้งคณะในการค้ําประกันพร้อมผู้จัดการสหกรณ์และ     

ให้มีหลักทรัพย์ค้ําประกันประเภทบัญชีเงินฝาก จํานวน 1 ล้านบาท โดยเปิดบัญชีเงินฝาก เพ่ือค้ําประกันเงินกู้
โดยเฉพาะ 

2. มอบให้ฝุายเลขาติดตามการดําเนินงานพร้อมรายงานตามความก้าวหน้าของโครงการเพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมการและคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทราบ ทุก 3 เดือน 
 

4.6 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร  
                          เพื่อลดภาวะความเสี่ยงในการท าเกษตรกรรม รองรับธรรมชาติเปลี่ยนแปลง  
                          เกิดวิกฤติน้ าแล้ง 
เรื่องสืบเนื่อง      
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เสนอหนังสือที่ กษ 1105/4166 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559        
เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร เพ่ือลดภาวะเสี่ยงใน
การทําเกษตรกรรม รองรับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตน้ําแล้ง เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร จํานวน 300 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด จํานวน 3 ล้านบาท กําหนดชําระคืน 5 ปี 
  1. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดแล้ว 
มีมติว่า โครงการมีประโยชน์กับเกษตรกร และเห็นควรให้ฝุายเลขานุการฯ จัดประชุมหารือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และผู้ทรงคุณวุฒิของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารายละเอียดของ 
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โครงการและให้ข้อเสนอแนะ วิธีการดําเนินงาน เบื้องต้นเพ่ือประกอบการพิจารณาและสร้างความม่ันใจให้แก่
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 
  2. ฝุายเลขาฯ ได้จัดประชุมหารือโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นาของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกร เพ่ือลดภาวะเสี่ยงในการทําเกษตรกรรม รองรับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตน้ําแล้ง      
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยมีมติดังนี้ คณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านมีข้อสังเกตว่า เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ หากไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง จะเป็นการสร้างภาระหนี้สินแก่เกษตรกร เพราะเป็นเงินกู้ยืมจาก
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งต้องส่งคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรต้องมีรายได้มาส่ งคืน
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จึงขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพอย่าง
รอบคอบ เพ่ือไม่ให้เกิดภาระหนี้สินกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และให้จัดตั้งคณะกรรมการมาบริหาร
โครงการฯ โดยมีผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ ร่วมด้วย 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
  3. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด 
และความเหมาะสมของโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร      
เพ่ือลดภาวะเสี่ยงในการทําเกษตรกรรม รองรับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตน้ําแล้ง ที่ประชุมพิจารณา  
มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของการประชุมและมติที่ประชุม ดังนี้        

3.1 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของการประชุม ดังนี้ 
3.1.1 เงินจ่ายขาด จํานวน 3 ล้านบาท เพ่ือนําไปใช้สําหรับการดําเนินโครงการนั้น            

กรมฯ ควรระบุกิจกรรมและเปูาหมายการขอใช้เงินจ่ายขาดให้ชัดเจน โดยให้เขียนเป็นรายละเอียดไว้ใน  
ตัวโครงการ ซึ่งอาจจะขอเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับบริหารโครงการตามที่จ่ายจริง ในกรอบวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท  

3.1.2 งบประมาณการขุดสระกักเก็บน้ํา/ขุดเจาะระบบน้ําบาดาล ในการระบุรายละเอียด
การขุดบ่อและการระบุวงเงินสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขุด/บ่อ ควรเขียนรายละเอียดให้ชัดเจน ดังนี้ 

๑) ขุดสระเก็บกักน้ําในพ้ืนที่ประมาณหนึ่งไร่  ความลึกไม่น้อยกว่า ๒ เมตร    
พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ํา ท่อน้ํา ในระบบน้ําหยด หรือพ่นละอองน้ํา งบประมาณวงเงินเฉลี่ย ๕๐,๐๐๐ บาท  

  ๒) ขุดเจาะระบบน้ําบาดาล หรือปรับปรุงระบบน้ําบาดาล พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ํา   
ท่อน้ําในระบบน้ําหยด หรือพ่นละอองน้ํา งบประมาณวงเงินเฉลี่ย ๕๐,๐๐๐ บาท  

3.1.3 การกําหนดพื้นที่เปูาหมายในโครงการ กรมฯ ควรกําหนดเงื่อนไขพ้ืนที่เปูาหมาย
ในการขุด/เจาะบ่อให้ชัดเจน ลักษณะพ้ืนที่ไหนอย่างไรที่จะเหมาะสมสําหรับการเป็นบ่อกักเก็บน้ํา   ใน
โครงการ รวมทั้ง ควรจัดสรรการขุดบ่อตามความจําเป็นของเกษตรกร โดยให้ดําเนินการกับกลุ่มเกษตรกรที่มี
ปัญหา เรื่องการขาดแคลนน้ําเป็นอันดับแรก สําหรับกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพแล้วมีต้องการน้ําควรไป
ขอรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือขอบ่อฟรีหรือบ่อราคาถูก รวมทั้ง ควรตรวจสอบว่าในพ้ืนที่เปูาหมายนั้นๆ   
มีเกษตรกรที่ต้องการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรหรือไม่ เพ่ือให้พ้ืนที่เปูาหมายเกิดประโยชน์ สูงสุดกับ
เกษตรกร  
 3.1.4 การคัดเลือกและการกําหนดคุณสมบัติ เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ  
กรมฯ ควรกําหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง จะต้องกําหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเข้าร่วมในการคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วม
โครงการและร่วมเป็นคณะกรรมการในการบริหารโครงการ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสยิ่งขึ้น 
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3.1.5 ความเชื่อมโยงในการการดําเนินงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กรมฯ จะต้องระบกุารดําเนินงานของโครงการในส่วนที่กรมฯ รับผิดชอบและไปมีส่วนเกี่ยวกับกับหน่วยงานอ่ืน ดังนั้น 
จึงควรเขียนระบุภารกิจและระบุความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนให้ชัดเจน อาจจะกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่า 
กิจกรรมการขุดบ่อแบบไหน ของหน่วยงานไหน เป็นการให้การช่วยเหลือแบบให้เปล่า หรือเป็นการสนับสนุน
แบบมีเงื่อนไขจะต้องส่งคืนเงินภายหลัง เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาการดําเนินงานซ้ําซ้อนของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในการทําหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร โดยเชิญกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล   
เพ่ือเข้าร่วมในการพิจารณาดําเนินโครงการต่อไป 

3.1.6 แหล่งเงินทุนของเกษตรกรสําหรับการดําเนินกิจกรรมการเกษตร เมื่อกรมฯ ให้
การสนับสนุนให้เกษตรกรมีน้ําใช้เพียงพอแล้ว กรมฯ มีแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรกรรมและ 
จัดหาเงินทุนสําหรับเกษตรกรเพ่ือนํามาใช้ประกอบอาชีพหรือไม่ อาทิเช่น ซื้อพันธุ์ปลา พันธุ์พืช และหากในอนาคต
บ่อท่ีให้การสนับสนุนไปแล้วเกิดมีปัญหาต้องซ่อมแซมเกษตรกรจะนําเงินมาจากแหล่งใด 

3.1.7 แผนการผลิตสร้างรายได้/การส่งคืนเงิน/รับผิดชอบหนี้ กรมฯ ควรเขียนแผนการ
ผลิตสร้างรายได้ของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน หากเกษตรกรมีรายได้เกิดจากการมีบ่อ  
ที่กรมฯ ให้การสนับสนุนจะเป็นการยืนยันได้ว่าเกษตรกรจะมีเงินมาชําระหนี้เงินกู้กับโครงการ ซึ่งจะส่งผลถึง
การส่งคืนเงินให้กับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพราะหากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถชําระหนี้ได้  
กรมฯ มีแนวทางนําเงินมาส่งคืนกองทุนอย่างไร 

3.1.8 ฐานข้อมูลสมาชิกในแปลงไร่นา ตามที่ได้มีการระบุไว้ว่าจะมีการเก็บข้อมูลของ
สมาชิกในโครงการ ควรระบุว่าข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตคืออะไร และระบุวิธีการได้มาของข้อมูล  
ให้ชัดเจน เพ่ือนําขอ้มูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินโครงการ  

ค าชี้แจง 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงว่า  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นาฯ         
การบริหารโครงการ ในเรื่องการเก็บข้อมูลที่ขอให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้การส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเกษตรกรสมาชิกในระบบแปลงไร่นา กรมส่งเสริมสหกรณ์จะดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเอง เพราะกรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้ทราบข้อมูลว่าเกษตรกรได้รับการจัดสรรเงินแล้วนําไป
ดําเนินการในเรื่องใดบ้าง และในส่วนของเงินจ่ายขาดกรมส่งเสริมสหกรณ์จะนําไปใช้เป็นบริหารโครงการ    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ เพ่ือติดตามการดําเนินงานโครงการ สําหรับการประชุมกับ
เกษตรกร รวมทั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ      
การคัดเลือก การกําหนดคุณสมบัติ และการพิจารณาเงินกู้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัดที่อยู่ในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วย   

มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการ โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับปรุงรายละเอียด
โครงการเพ่ิมเติม ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ให้ครบถ้วนเสียก่อน เพราะจะต้องนําเสนอ
รายละเอียดโครงการเพ่ือให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณา และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการติดตาม
โครงการ ทั้งนี้ ขอให้กรมฯ ปรับปรุงและนําส่งโครงการที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว โดยส่งฝุายเลขานุการฯ ภายในวันที่  
20 มิถุนายน 2559 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาต่อไป  
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ความก้าวหน้า 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ 1105/6906 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559        
ได้ดําเนินการปรับปรุงโครงการฯ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการการฯ แล้ว  

สรุปรายละเอียดโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร    
เพื่อลดภาวะเสี่ยงในการท าเกษตรกรรม รองรับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตน้ าแล้ง ดังนี้ 

1. หลักการและเหตุผล  
  เกษตรกรพ่ึงพาระบบน้ํ าชลประทาน และแหล่งน้ํ าธรรมชาติ  เ พ่ือทําการเกษตร 
นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวคิดในการบริหารการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรในระดับไร่นาแบบใหม่ คือเน้นให้
เกษตรกร แต่ละรายต้องมีการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองให้มีระบบการสํารองน้ําเพ่ือการเกษตรไว้ใช้ในเหตุฉุกเฉิน 
โดยเริ่มขุดสระ กักเก็บน้ําไว้ใช้ในไร่นา หรือมีการขุดเจาะบ่อน้ําดาล ไว้ ใช้ทดแทนน้ําชลประทานในบางช่วง     
ที่จะเกิดการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร จะเกิดระบบชลประทานในระบบไร่นา เป็นสระเก็บกักน้ําฝน  
ระบบย่อยๆ อย่างพอเพียงในแต่ละฟาร์มของเกษตรกร รวมทั้งสามารถนําระบบน้ําใต้ดิน ซึ่งเป็นระบบสํารอง
ตามธรรมชาติ จากการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล ซึ่งน่าจะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ําแล้ง ได้อย่างเป็นระบบ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงจัดทําโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นาของสมาชิก
สถาบันเกษตรกร เพ่ือลดภาวะเสี่ยงในการทําเกษตรกรรม รองรับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตน้ําแล้งขึ้น 
เพ่ือให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้เป็นแหล่งรับเงินทุนหมุนเวียน นําไปเป็นเครื่องมือพัฒนาส่งเสริมให้เงินกู้ให้กับ
เกษตรกรสมาชิกได้มีเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือการลงทุนในการพัฒนาระบบน้ําในแปลงไร่นาของตนเอง  
อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างโอกาสในการผลิตเกษตรกรรมลดความเสี่ยงจากความเสียหายของน้ําชลประทาน 
และแหล่งน้ําตามธรรมชาติ แต่เพียงอย่างเดียว  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.๑ เพ่ือสร้างโอกาสในการทําเกษตรกรรม และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ํา  
  ๒.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ําในฟาร์มของ
ตนเองลดการพึ่งพาน้ําจากระบบชลประทานและแหล่งน้ําธรรมชาติ 
  2.๓ เ พ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากระบบการทํา เกษตรกรรมแบบพ่ึงธรรมชาติ  
เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดน้ํา 
 3. พื้นที่เป้าหมาย  
  สถาบันเกษตรกรทั้งในเขตชลประทาน และเขตรับน้ําฝนใน ๕๐ จังหวัด ประกอบด้วย 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จํานวน ๑๐๐ แห่ง มีสมาชิก ๖,๐๐๐ ราย คิดเป็นพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ 
จากน้ําเฉลี่ยรายละ ๑๐ ไร่ เป็นพื้นที่รับน้ําได้มากกว่า ๖๐,๐๐๐ ไร่ 

4. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔  รวมระยะเวลา ๕ ปีเต็ม นับจากวันที่เบิกเงินจาก                               
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
 5. งบประมาณ จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในวงเงิน ๓๐๓ ล้านบาท ประกอบด้วย 

1) เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้สถาบันเกษตรกร ในวงเงิน  ๓๐๐ ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ย 
ระยะเวลา ๕ ปี และชําระคืนเงินทุนปีละ ๖๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระเก็บกักน้ําพร้อม
อุปกรณ์ และขุดเจาะระบบน้ําบาดาล หรือปรับปรุงระบบพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้  

กรณี ๑ ขุดสระเก็บกักน้ําในพ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ ความลึกไม่น้อยกว่า ๒ เมตร พร้อมกับ
อุปกรณ์เครื่องสูบน้ํา ท่อน้ํา ในระบบน้ําหยด หรือพ่นละอองน้ํา งบประมาณเฉลี่ยแห่งละ 50,000 บาท 
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กรณี ๒ ขุดเจาะระบบน้ําบาดาล หรือปรับปรุงระบบน้ําบาดาล พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ํา    
ท่อน้ํา ในระบบน้ําหยด หรือพ่นละอองน้ํา งบประมาณเฉลี่ยแห่งละ 50,000 บาท 

2) งบดําเนินงานจ่ายขาด เพ่ือเป็นค่าบริหารจัดการโครงการของส่วนราชการ ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินกรอบวงเงิน ๓ ล้านบาท โดยจัดสรรให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 1  
ของวงเงินทุนกู้ยืมที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 

 (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ในการสํารวจพ้ืนที่ จัดทําข้อมูลสมาชิกและแผนที่ตําแหน่ง
แปลงที่จะเข้าร่วมโครงการ และติดตามงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 (2) ค่าจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ  
 (3) ค่าจัดฝึกอบรมในกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
          (4) กิจกรรมอื่น ๆ ตามความจําเป็น 
6. แผนการบริหารงบประมาณ และการช าระคืนเงินทุน 

วงเงินกู้ยืม ๓๐๐ ล้านบาท ส่งคืนปีละ 60 ล้านบาท ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
7. วิธีการด าเนินการ 

1) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรม พิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมให้สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัด ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  2) คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ โดยสถาบันเกษตรกรแต่ละแห่ง ต้องมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มี  
ความจําเป็นต้องมีแหล่งน้ําสํารอง และลักษณะพ้ืนที่มีความเหมาะสมในการขุดสระเก็บกักน้ําฝนหรือ  
เจาะบ่อบาดาล 

3) คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด อนุมัติเงินกู้ยืมเพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นาให้กับ
สถาบันเกษตรกร ตามพ้ืนที่เปูาหมาย และประชุมกลุ่มสมาชิกเปูาหมายในแต่ละแห่ง เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์และ
กิจกรรม พร้อมทั้งประชุมหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการโครงการในระดับพ้ืนที่  
  4) สํารวจและจัดทําแผนผังแปลงพ้ืนที่ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการ เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ระบบน้ําในแปลงไร่นา ตามระบบการส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
และประมง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ของสถาบันเกษตรให้แก่สมาชิก 

5) สถาบันเกษตรกร พิจารณาให้เงินกู้ยืมเพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นาแก่สมาชิก ตามแผนผัง
แปลงพ้ืนที่ที่ได้สํารวจและจัดข้อมูล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด  
ว่าสมาชิกรายนั้น ๆ มีศักยภาพ และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการเก็บกักน้ําได้ 

6) ติดตาม ตรวจสอบ และแนะนํางานตามแผนงาน และกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนคําขอกู้เงิน
ของสถาบันเกษตรกร เพ่ือประเมินผลโครงการ  

8. มาตรการ 
8.1 มาตรการพัฒนาแหล่งน้ า 

8.1.1 การขุดสระเก็บกักน้ําฝนเพ่ือเกษตรกรรม แบบไร่นาสวนผสม เก็บกักน้ําตามสภาพ
ปริมาณน้ําฝน  

8.1.2 การขุดเจาะบ่อบาดาล  
8.1.3 พ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําประมาณ ๑๐ ไร่ ต่อแห่ง สนับสนุนเงินทุน 

ปลอดดอกเบี้ย แห่งละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
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8.2 มาตรการการบริหารการจัดการน้ า 
8.2.1 ส่งเสริมการจัดรูปแปลงที่ดิน เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชหลายอย่าง เลี้ยงสัตว์ และ

ประมง เป็นระบบเกษตรผสมผสาน ตามทฤษฎีใหม่ 
8.2.2 ส่งเสริมการวางแผนการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมงล่วงหน้า จากระบบน้ําในไร่นา 

เพ่ือลดความเสี่ยงในวิกฤตน้ําใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติ  
8.2.3 สร้างระบบการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า ในระบบน้ําหยด หรือละอองน้ําในระบบการปลูกพืช 

เลี้ยงสัตว์ ทั้งการจัดการน้ําใช้ และน้ําทิ้ง  
 9. การบริหารโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มี 2 คณะ ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรม ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (1 คน) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (1 คน)  
มีหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน การจัดสรรเงินกู้ให้จังหวัด และติดตามดูแลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผล
โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษา  
  2) คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ข้าราชการในสํานักงานสหกรณ์จังหวัด
ผู้แทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสํานักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด 
ผู้แทนสํานักงานชลประทานจังหวัด ผู้แทนสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต.... ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (1 คน) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (1 คน) มีหน้าที่คัดเลือก
สถาบันเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ให้ความเห็นชอบผลการสํารวจและจัดทําแผนผังแปลงพ้ืนที่ของสมาชิก 
พิจารณาเงินกู้ คําขอกู้ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้ของสถาบันเกษตรกร 

10. การบริหารความเสี่ยง 
 ๑0.1 สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นหนี้ผิดนัดกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
 10.2 สมาชิกมีระบบน้ําในไร่นา จะสามารถสร้างโอกาสในการทําการเกษตร แบบไม่พ่ึงธรรมชาติ 
วางแผน การผลิตได้ ลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง หรือภัยธรรมชาติ เพราะสามารถวางแผน หรือเลื่อนระยะเวลา
การเพาะปลูกได้เอง 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 11.๑ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด จัดทํารายงานผลการดําเนินการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ
เป็นประจําทุกเดือน 
 11.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปรายงานตามข้อ ๑ เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นประจําทุกเดือน หรือไตรมาส และสรุปโครงการในภาพรวมแต่ละปี 
 11.๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสาน
แผนงานบูรณาการส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามผลการดําเนินการดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและวัตถุประสงค์โครงการ 
 11.๔ เมื่อสิ้นสุดโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะสรุปผลการดําเนินงาน เสนอกองบริหารงาน
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
12.๑ ลดความเสี่ยงจากวิกฤตการขาดแคลนน้ํา เนื่องจากธรรมชาติเปลี่ยน และเกิดการขาดน้ํา

อย่างต่อเนื่อง 
12.๒ เกษตรกรมีโอกาสวางแผนการผลิตก่อนฤดูกาล มีแหล่งน้ําต้นทุน ในการเลื่อนระยะเวลา

การผลิตและจัดการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง  
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12.๓ ลดภาระหนี้สินที่เกิดความเสี่ยงจากการทําการเกษตรตามระบบธรรมชาติ มาเป็น 
การเกษตร มีระบบจัดการน้ําจากระบบชลประทาน และแหล่งน้ําตามธรรมชาติ และมีแหล่งน้ําเสริมจากระบบ 
น้ําในแปลงไร่นา 

13. ตัวช้ีวัดโครงการ 
 13.๑ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ราย สมัครใจเข้าร่วมโครงการ หรือ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐  
 13.2 ระบบน้ําในไร่นาของสมาชิกกลุ่มเปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร และระบบน้ําสามารถมีน้ําใช้ได้ในระบบไร่นาจริง 
 13.๓ สมาชิกในกลุ่มเปูาหมาย สามารถลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในกรณี
การขาดแคลนน้ําใช้เพื่อการเกษตร หรือมีระบบน้ําใช้เพ่ือเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

ความเห็นฝ่ายเลขาฯ 
1. การพิจารณาเงื่อนไขตามกฎหมาย/นโยบายและยุทธศาสตร์ 

รายการพิจารณา 
ผลการพิจารณา 

รายละเอียด สอดคล้อง ไม่
สอดคล้อง 

1. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ 
   เกษตรกร พ.ศ. 2554 
 

 
 

 1.การขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ สอดคล้อง กับ พ.ร.บ.กองทุนฯ  พ.ศ. 
2554 มาตรา 4  
2.การนําเงินกองทุนฯ ไปสร้างระบบน้ําในไร่นาของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกร เพ่ือลดภาวะเสี่ยงในการ
ทําเกษตรกรรม รองรับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิด
วิกฤตน้ําแล้ง สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กองทุนฯ พ.ศ. 
2554 มาตรา 4 และมาตรา 7 (1) ข ค และ (4) 

2. ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และ  
    เงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุน 
    สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 
 

 
 

 การนําเงินกองทุนฯ เพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นา สอดคล้อง
กับ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรร
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 ข้อ 4 
(1) ข และ ค       

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เรื่ องการช่ วยเหลือ        
ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม     
ที่ประสบความเดือดร้อน พ.ศ.
2553 

  เงินจ่ายขาด เพื่อดําเนินการจัดทําแผนที่ตําแหน่ง
แปลงการส่งเสริมและพัฒนาระบบน้ําในไร่นาในแต่
ละแห่ง และกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ และประมง สอดคล้องกับ ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2553 ปัจจัย
การผลิต หมายความว่า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ยเคมี     
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ยาปราบศัตรูพืช
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการผลิต รวมทั้ง
ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 



 

 

 
-31- 

 
ความเห็นฝ่ายเลขานุการ 

1. เงินจ่ายขาด จํานวน 3 ล้านบาท ควรมีแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรมพร้อมทั้ง
ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน โดยระบุว่า วงเงินเท่าไหร่ในแต่ละกิจกรรม อาทิเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ  
ที่พักในการสํารวจพ้ืนที่ จัดทําข้อมูลสมาชิกและแผนที่ตําแหน่งแปลงที่จะเข้าร่วมโครงการและติดตามงาน  
ค่าจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ค่าจัดฝึกอบรมในกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ  

2. ควรกําหนดขนาดของบ่อให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน ซึ่งอาจใช้ข้อมูลอ้างอิงรูปแบบ
ขนาดบ่อจิ๋วของกรมพัฒนาที่ดิน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร  

3. มีเงื่อนไขการคัดเลือกพ้ืนที่ จากรายชื่อองค์กรเกษตรกร/สหกรณ์ จํานวน 57 จังหวัด 
582 แห่ง ที่จะเข้าร่วมโครงการขอรับวงเงินสนับสนุน 2,142.372 ล้านบาท อย่างไร 

4. ควรมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยกําหนดแผนงาน/กิจกรรม ช่วงระยะเวลาการดําเนินงาน 
(เดือนที่เริ่ม-สิ้นสุดโครงการ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผนงาน/กิจกรรม 

5. การเสนอโครงการต้องไม่ซ้ําซ้อน ตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 ข้อ 11 การพิจารณา
โครงการที่เสนอต้องไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการที่สถาบันการเงินหรือกองทุนอ่ืนได้อนุมัติแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้อง
ยืนยันว่าโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินดังกล่าวเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงิน  
หรือกองทุนอ่ืนไว้แล้ว 

6. ตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ให้นําประวัติการใช้จ่ายเงินกองทุนของ 
ส่วนราชการย้อนหลัง ๓ ปี มาเป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จากข้อมูลย้อนหลังที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสามารถชําระคืนได้ร้อยละ 99.2 

ประเด็นการพิจารณา  
  ขอให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พิจารณารายละเอียดและความเหมาะสมของ
โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามท่ีสหกรณ์ได้แก้ไขข้อมูลเพ่ิมเติม 

ค าชี้แจง 
  1. ฝุายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมตามที่ฝุาย
เลขานุการได้ให้ความเห็นไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ แผนการใช้เงินจ่ายขาด จํานวน 2 ,997,500 บาท 
รวมทั้งได้จัดทําแผนงาน/โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร    
เพ่ือลดภาวะเสี่ยงในการทําเกษตรกรรม รองรับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตน้ําแล้ง  
  2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จํานวน 300 ล้านบาท 
กําหนดชําระคืนภายใน 5 ปี ซึ่งกําหนดชําระคืน ปีละ 60 ล้านบาท เป็นการนํารายได้จากเกษตรกรเพ่ือมา
ส่งคืนกองทุนโดยไม่ได้นํากลับไปหมุนเวียนอีกครั้งหนึ่ง 

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอวงเงินจ่ายขาด เพ่ือใช้เป็นค่าบริหารโครงการ สําหรับจัดทําข้อมูล
สมาชิกและแผนที่ตําแหน่งแปลงที่จะเข้าร่วมโครงการและติดตามงาน ค่าจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ            
ค่าจัดฝึกอบรมในกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด โดยได้ระบุจํานวนเงินไว้ทั้งสิ้น 
2,997,500 บาท 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

1. หัวข้อ วิธีการดําเนินการ ให้เพิ่มเติม เรื่อง จัดฝึกอบรมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งอยู่ใน
แผนงาน/โครงการฯ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เสนอมา  
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2. การเสนอโครงการต้องไม่ซ้ําซ้อน ตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 ข้อ 11 การพิจารณา
โครงการที่เสนอต้องไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการที่สถาบันการเงินหรือกองทุนอ่ืนได้อนุมัติแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์     
จะทราบได้อย่างไรว่าการจัดสรรเงินไปให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน หากไม่มี
การตรวจสอบ และกรณีเกษตรกรนําเงินไปบริหารจัดการน้ําโดยวิธีอ่ืนถือว่าซ้ําซ้อนหรือไม่ ดังนั้น จึงขอให้ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณากลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ที่ เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่ ไม่เคยได้รับ  
การช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความซ้ําซ้อนดังกล่าว 

มติที่ประชุม 

  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี ในการอนุมัติจัดสรร
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์วงเงินกู้ยืมจ านวน 300 ล้านบาท โดยจัดเก็บดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 0 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2564) และขออนุมัติเงินจ่ายขาด
จ านวน 2,997,500 บาท เพื่อใช้ในการบริหารงานโครงการ สนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นา
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรเพื่อลดภาวะเสี่ยงในการท าเกษตรกรรม รองรับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิด
วิกฤตน้ าแล้ง   

2. ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินการในแผนการใช้เงินจ่ายขาด เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยการรับจ่ายเงินฯ ข้อ 14 (2) วรรค 2 โดยสามารถจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการติดตามงานตามความจ าเป็น และให้น าส่งเงินคืนส านักงานภายใน15 วันนับแต่วันสิ้นสุด
โครงการ 

3. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการ 
ทีข่อใชเ้งินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ติดตามผลการด าเนินการโครงการฯ 
 

ฯลฯ 
--------------------------------------------------- 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

(นางสาวปณดา พิมลลิขิต) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


