
 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร  
วงเงินกู้ยืม 

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
………………………………………………… 

จากการส้ารวจพบว่า มีจังหวัดที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน ้าในไร่นา     
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร รวม 64 จังหวัด 626 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 431 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 195 แห่ง
รวมสมาชิกทั งสิ น 28,548 ราย จากเป้าหมายโครงการ 6,000 ราย 

หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินกู้ยืม จ้านวน 300 ล้านบาท โดยค้านวณจาก 

1. จังหวัดที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 1 - 19 ราย   จัดสรรให้รายละ 50,000 บาท รวม 12 จังหวัด 
2. จังหวัดที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 20 รายขึ นไป จัดสรรให้รายละ 50,000 บาท รวม 52 จังหวัด 

 จ้านวนสมาชิก 
(ราย) 

จ้านวน 
(จังหวัด) 

 จ้านวนสมาชิก  
     (ราย)                                 

จัดสรรให ้          
(รายละ 50,000 บาท) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

1. 1 - 19         12              90     90 × 50,000 4,500,000 
2. 20 รายขึ นไป         52        1,040 1,040 × 50,000 

 
52,000,000 

        รวม        64        1,130  56,500,000 
 

คงเหลือเงินที่จัดสรรเพิ่มให้จังหวัดได้อีก = 300,000,000 – 56,500,000 = 243,500,000 บาท  

(1) คงเหลือสมาชิกที่ต้องจัดสรรเพ่ิม = เป้าหมายโครงการ 6,000 ราย  – ได้รับจัดสรรแล้ว 1,130 ราย  =  4,870 ราย 
(2) คงเหลือสมาชิกจากการส้ารวจ     = สมาชิกทีส่้ารวจ 28,548 ราย  –  ได้รับจัดสรรแล้ว 1,130 ราย = 27,418 ราย 
(3) จัดสรรเพ่ิมตามสัดส่วน ดังนี  (จังหวัดที่มีสมาชิก 1  - 19 ราย ได้รับตามจ้านวนจริง โดยจะไม่น้ามาจัดสรรเพ่ิมอีก) 

=  จ้านวนสมาชิกจากการส้ารวจของแต่ละจังหวัด – 20 ราย  × คงเหลือสมาชิกท่ีต้องจัดสรรเพิ่ม (1) 
                               สมาชิกคงเหลือจากการส้ารวจ (2) 

 จากนั น น้าจ้านวนสมาชิกที่ได้เพื่อจัดสรรเพิ่ม x รายละ 50,000 บาท 

 ตัวอย่างเช่น  

จังหวัดสระบุรีมีสมาชิกจากการส้ารวจที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 387 ราย จัดสรรให้แล้ว
ตามข้อ 2. จ้านวน 20 ราย ๆ ละ 50,000 บาท รวมเปน็เงิน 1,000,000 บาท คงเหลือสมาชิกท่ีต้อง
จัดสรรเพิ่มอีก 387 – 20 = 367 ราย จากนั นน้ามาจัดสรรเพิ่มเติมตามสัดส่วนในข้อ (3) ดังนี  

=  387 – 20 × 4,870      = 65 ราย 
            27,418 

=  65 ราย x 50,000 บาท เป็นเงิน  =  3,250,000 บาท 

ดังนั น  จังหวัดสระบุรี จะได้รับจัดสรรวงเงินกู้ยืมทั งสิ น 1,000,000 + 3,250,000 = 4,250,000 บาท 

…………………………………. 



 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร  
เงินจ่ายขาด เพ่ือเป็นค่าบริหารโครงการของส่วนราชการ 

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร้างระบบน ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
……….………………………………………………. 

 
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้  จ านวน 1 ครั้ง  ไดแ้ก่   

    (หากจัดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้น าค่าใช้จ่ายรายการอ่ืนมาถัวจ่าย)   
    1.1 ค่าอาหาร 1 มื้อ 120 บาท x 25 คน x 64 จังหวัด                          =      192,000  บาท 
    1.2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อ x 35 บาท x 25 คน x 64 จังหวัด          =       112,000  บาท 
    1.3 ค่าพาหนะ ถัวจ่ายอยู่ในข้อ 1.1 และ 1.2     
   รวมค่าจัดประชุมอนุมัติเงินกู้        304,000  บาท 

 ฉะนั้น ทุกจังหวัดจะได้รับจัดสรรเงินค่าจัดประชุมฯ (304,000 บาท หาร 64 แห่ง) แห่งละ 4,750 บาท (1)  
          
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงโครงการ  จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่    

(12 จังหวัด 22 แห่ง ไม่ได้รับจัดสรร เนื่องจากมีสมาชิกเข้าร่วม
โครงการจ านวนน้อยกว่า 20 ราย)  

   

    (จงัหวัดอ่ืนหากจัดประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ให้น าค่าใช้จ่ายรายการอื่นมาถัวจ่าย)   
    ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 1,364 คน ประกอบด้วย         
    - ผู้แทนคณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แห่งละ 2 คน x 604 แห่ง             =    1,208 คน 
    - เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 3 คน x 52 จังหวัด      =      156 คน 
    2.1 ค่าอาหาร 1 มื้อ x 120 บาท x 1,364 คน   =       163,680  บาท 
    2.2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อ x 35 บาท x 1,364 คน  =        95,480  บาท 
    2.3 ค่าพาหนะ ถัวจ่ายอยู่ในข้อ 2.1 และ 2.2     
   รวมค่าจัดประชุมชี้แจงโครงการ        259,160  บาท 

 ดังนั้น จงัหวัดสระบุรี จะได้ค่าจัดประชุมชี้แจงโครงการ  จ านวน  3,990 บาท (2) ดังนี้  

    - ค่าอาหาร 1 มื้อ x 120 บาท x 21 คน (9 แห่งๆ ละ 2 คน=18 คน+จนท. 3 คน)      =     2,520  บาท 
    - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อ x 35 บาท x 21 คน     =     1,470     บาท 

    - ค่าพาหนะ ถัวจ่ายอยู่ในรายการที่ 1 และ 2  รวม =     3,990 บาท 
          
 ฉะนั้น ค่าใช้จ่ายคงเหลือเพื่อด าเนินการส ารวจข้อมูล/พื้นที ่=  2,434,340 บาท   
         (2,997,500 - 304,000 - 259,160) 
 
 
 
 
 

    



 

 

                                              -2- 
 

 3. ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล/พื้นที่  
   เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก (ถ้ามี) จัดสรรโดยเทียบจากวงเงินกู้ยืมที่ได้รับ  
    เช่น จังหวัดสระบุรี ได้รับเงินกู้ยืม 4,250,000 บาท จะได้ค่าใช้จ่าย 34,486 บาท (3)  
 วิธีค านวณ ค่าใช้จ่าย      
 วงเงินกู้ 300,000,000 บาท ได้รับจัดสรร         =    4,250,000  บาท 
 ถ้า  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,434,340 บาท จ.สระบุรี จะได้รับค่าใช้จ่าย               =  2,434,340 x 4,250,000  

               300,000,000             
               = 34,486 บาท               
 อนึ่ง การจัดสรรค่าใช้จ่ายจะจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็ม เช่น จังหวัดสระบุรีจะได้ค่าใช้จ่าย ดังนี้   
 กิจกรรมที่ (1)+(2)+(3) = 4,750 + 3,990 + 34,486  รวม 43,226 บาท   จะจัดสรรให้ 43,000 บาท เ 

 

............................................ 


