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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู 

โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร 
คร้ังที่ 2 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2555 

วันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ  2555  เวลา 09.30 น. 
ณ  หองประชุมสํานักบริหารเงินทุน  ช้ัน 1 กรมสงเสริมสหกรณ 

---------------------------------------------- 
กรรมการผูเขาประชุม 
1. นายปรีชา  ก้ิมเฉ้ียง    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ           ทําหนาท่ีแทน ประธานกรรมการ 
2. นายธนิต  จันทรประทีป   แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารเงินทุน          รองประธานกรรมการ 
3. นางอารี  ฉายโชน    แทน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ                กรรมการ 
4. นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล   แทน หัวหนาผูตรวจราชการ กรมสงเสริมสหกรณ     กรรมการ 
5. นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม   ผูแทนกลุมเกษตรกร                   กรรมการ 
6. นายสุธรรม  วิชชุไตรภพ   ผูแทนกลุมเกษตรกร                 กรรมการ 
7. นายวิเชียร  เจียระธรรม   ผูแทนกลุมเกษตรกร                 กรรมการ 
8. นายเอกวิทย  สายแกวเทศ   ผูแทนกลุมเกษตรกร                 กรรมการ 
9. นางสาวเบญจมาพร  พงษศักดิ์ภักดี ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ                 กรรมการ 
10. นางสาวสุนีย  เวทยปญจศีล   ผูแทนกรมบัญชีกลาง        กรรมการ 
11. นายอรรถพร  พัฒราช   ผูแทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร              กรรมการ 
12. นางชไมพร  ธรรมสุจริต   นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ              กรรมการ 
                                            สํานักบริหารเงินทุน          และเลขานุการ 
13. นางสาวกนกพร  วรรณนรากุล  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ      กรรมการ 

  สํานักบริหารเงินทุน             และผูชวยเลขานุการ 
กรรมการท่ีไมไดเขาประชุม 
1. นายสวาง  ชื่นอารมณ    ผูแทนกลุมเกษตรกร                 ติดภารกิจ 
2. นายหลาบ  พุฒนาค    ผูแทนกลุมเกษตรกร                 ติดภารกิจ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายบริบูรณ  นุมเจริญ     นิติกรชํานาญการพิเศษ         สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย 
2. นายสําราญ  เชื้อสุจริต              นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ                         สํานักบริหารเงินทุน 
3. นางสาวพรทิพา  ผองโชค    นักวิชาการสหกรณชํานาญการ                                          สํานักบริหารเงินทุน 
4. นางสาวพรภัสสร  วรประชา    นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ                                           สํานักบริหารเงินทุน 
5. นายอนุรักษ  ศรีกระสัง    นักวิเคราะหนโยบายและแผน                      สํานักบริหารเงินทุน 
6. นางสาวสุพรรณี  สุริยะ    นักบัญชีปฏิบัติการ           กรมบัญชีกลาง 

เริ่มประชุม  เวลา   09.40  น.  
  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 เนื่องจากประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ติดภารกิจ ฝายเลขานุการจึงเสนอขอให 
ท่ีประชุมเลือกประธานในท่ีประชุมแทน 

มติท่ีประชุม   เลือกให นายปรีชา ก้ิมเฉ้ียง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ เปนประธานในท่ีประชุม 
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นายปรีชา ก้ิมเฉ้ียง ทําหนาท่ีแทนประธานกรรมการ ไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
          เม่ือวันศุกรท่ี 9 ธันวาคม  2554 

   นางชไมพร  ธรรมสุจริต เลขานุการ  เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู 
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 เม่ือวันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 
2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ  ท้ังนี้  ฝายเลขานุการฯ ไดแจงเวียนใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงาน 
การประชุมดังกลาวลวงหนาแลว เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2554  และหากมีรายการแกไข  โปรดแจงฝายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ ภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2554 ปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ความเห็นของกรรมการและผูเขารวมประชุม 
   นายวิเชียร  เจียระธรรม  ผูแทนกลุมเกษตรกร กลาววา ขอแกไขรายงานการประชุม  
ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ในวาระท่ี 3.2 ยอหนาสุดทาย จาก “ควรเพ่ิมเติม” เปน “และ” แทน 

มติท่ีประชุม  
   ใหฝายเลขานุการดําเนินการแกไขรายงานการประชุมตามความเห็นของกรรมการ และรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2555 เม่ือวันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2554 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1   คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ ท่ี 59/2555 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู 
โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร 

นางชไมพร  ธรรมสุจริต เลขานุการ เสนอวา เพ่ือใหการใชเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติราชการเปนไปอยางตอเนื่อง รวมท้ังสอดคลองกับกฎระทรวงแบงสวนราชการ 
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2554 กรมสงเสริมสหกรณ จึงไดมีคําสั่ง ท่ี  59/2555   
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร สั่ง ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 
2555 ประกอบดวย 

1. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ      ประธานกรรมการ 
2. ผูอํานวยการสํานักบริหารเงินทุน                               รองประธานกรรมการ 

  3. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ    กรรมการ 
  4. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ     กรรมการ 
  5. หัวหนาผูตรวจราชการ กรมสงเสริมสหกรณ    กรรมการ  
  6. ผูแทนกลุมเกษตรกร จํานวน 6 คน     กรรมการ 
  7. ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ      กรรมการ 
  8. ผูแทนกรมบัญชีกลาง       กรรมการ 
  9. ผูแทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร   กรรมการ 
  10. นายธนติ  จันทรประทีป นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ        กรรมการ 
                 สํานักบริหารเงินทุน 
  11. นายสุรพล  พงศเมธีอภิชัย นิติกรชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
        สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย 
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  12. นางชไมพร  ธรรมสุจริต นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ    กรรมการและ 
                 สํานักบริหารเงินทุน                                          เลขานุการ 

13. นางสาวกนกพร  วรรณนรากุล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ   กรรมการและ 
                           สํานักบริหารเงินทุน       ผูชวยเลขานุการ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 

   จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

3.2 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร 
นางชไมพร  ธรรมสุจริต เลขานุการ  เสนอรายงานผลการดําเนินงาน โครงการสนับสนุน 

สินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร (500 ลานบาท) ดังนี้ 
   1. กรมฯ ไดพิจารณาจัดสรรเงินกูยืมใหกับจังหวัดท่ีเขารวมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือ 
พัฒนากลุมเกษตรกร รวม 76 จังหวัด (ยังไมรวมจังหวัดบึงกาฬ) จํานวน 400 ลานบาท  เงินสํารองสวนกลาง จํานวน  
100 ลานบาท และจัดสรรเงินคาบริหารจัดการ รวม 76 จังหวัด (ยังไมรวมจังหวัดบึงกาฬ) จํานวน 1,001,680 บาท  

2. กรมฯ ไดขอเบิกเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร รวม 2 งวด ดังนี้ 
    งวดแรก  เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 เปนเงินกู จํานวน 100 ลานบาท  

เงินคาบริหารจัดการ จํานวน 1,330,000 บาท 
    งวดท่ีสอง  เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2554 เปนเงินกู จํานวน 250 ลานบาท 

เงินคาบริหารจัดการ จํานวน 8,967 บาท 
สรุปกรมฯ มีเงินกูท้ังสิ้น จํานวน 350 ลานบาท และมีเงินคาบริหารจัดการท้ังสิ้น จํานวน 1,338,967 บาท 
   3. ขอมูล ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2555 

    - กรมฯ ไดโอนเงินกูใหจังหวัด รวม 44 จังหวัด        จาํนวน    212,635,000  บาท   
    - กลุมเกษตรกรจังหวัดแพรไดสงคืนเงินกู (6 กลุม)    จํานวน        1,180,000  บาท 

โดยสรุป  กรมฯ มียอดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ             จํานวน    211,455,000  บาท 
   ยอดเงินกูท่ีจังหวัดยังไมขอเบิก               จํานวน    188,545,000  บาท 
   เงินสํารองสวนกลางคงเหลือ            จํานวน    100,000,000  บาท 
   รวมท้ังสิ้น                    จํานวน    500,000,000  บาท 

4. ผลการเบิกจายเงินกู รวม 44 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงคหลักในการขอกูเงิน 
ของกลุมเกษตรกร  ดังนี้  

    1. เพ่ือดําเนินการผลิตพืช เชน ผัก มันสําปะหลัง ออย ขาว ถ่ัว พริก มะละกอ เปนตน 
    2. เพ่ือดําเนินการผลิตสัตว เชน หมูขุน หมูหลุม โค โคเนื้อ ปลา เปนตน 
    3. เพ่ือจัดหาสินคามาจําหนายใหแกสมาชิก เชน ปุย ปุยเคมี ปุยอินทรีย เปนตน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 

จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
ความเห็นของกรรมการและผูเขารวมประชุม 
   นายสุธรรม  วิชชุไตรภพ ผูแทนกลุมเกษตรกร เสนอวา กลุมเกษตรกรมีความตองการเงินกู 
เปนอยางมาก จึงเห็นวาหากกลุมใดสงคืนเงินกูควรมีเหตุผลชี้แจงชัดเจนมาประกอบดวย 
   นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม ผูแทนกลุมเกษตรกร เสนอวา เพ่ือใหกลุมเกษตรกรมีความเขาใจ 
ท่ีถูกตองวาแตละโครงการของกองทุนสงเคราะหเกษตรกรมีวัตถุประสงคในการใหกลุมกูยืมเงิน และวิธีการจัดทําแผน 
คําขอกูเปนอยางไรบาง จึงเห็นวาใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแนะนํากลุมเกษตรกรใหมีความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันตอไป 
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   นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล แทน หัวหนาผูตรวจราชการ กลาววา กรณีกลุมเกษตรกร 
ในจังหวัดแพร จะไปดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแนะนํากลุมเกษตรกรตอไป 

มติท่ีประชุม    รับทราบ และใหฝายเลขานุการดําเนินการตามความเห็นของกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุมตอไป 

3.3 รายงานผลการโอนเงินคาบริหารจัดการ   โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร  

นางชไมพร  ธรรมสุจริต เลขานุการ เสนอรายงานผลการโอนเงินคาบริหารจัดการ ปท่ี 1  
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร ใหแกจังหวัดและสวนกลาง  ดังนี้ 
   1. กรมสงเสริมสหกรณ มีเงินคาบริหารจัดการท้ังสิ้น จํานวน   1,338,967.00 บาท  
ไดโอนเงินคาบริหารจัดการ ใหแก 
                                    - จังหวัด (63 จังหวัด)    จํานวน    886,880.00  บาท   
        - สวนกลาง       จํานวน      21,948.44  บาท 
             รวม    908,828.44  บาท 
   2. ยอดเงินคาบริหารจัดการคงเหลือ  ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2555 
       - ของจังหวัด (จัดสรร 1,001,680 บาท) จํานวน     121,800.00  บาท 
       - ของสวนกลาง (จัดสรร 337,287 บาท) จํานวน     315,338.56  บาท     
                                            รวมเงินคาบริหารจัดการคงเหลือท้ังสิ้น    จํานวน     437,138.56  บาท 
   3. สํานักบริหารเงินทุน ไดดําเนินการจัดจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน โครงการสนับสนุน 
สินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร ในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 คน โดยวิธีการสัมภาษณแลว  
ปรากฏวาเปนผูมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง ไดแก นายอนุรักษ  ศรีกระสัง โดยใหปฏิบัติงานตั้งแต 
วันท่ี 4 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 อัตราคาจางเดือนละ 9,140 บาท และเงินคาครองชีพ 
ชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท ตามคําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ ท่ี 1/2555 เรื่อง การจัดจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน  
กองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร สั่ง ณ วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2555 
โดยขณะนี้ไดปรับเงินเดือนตามมติ ครม. และเงินคาครองชีพ รวม 15,000 บาท เรียบรอยแลว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 

    จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1   รางหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินกูเพ่ิมเติมใหกลุมเกษตรกรและจังหวัด   
โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร 

นางชไมพร  ธรรมสุจริต เลขานุการ  เสนอวา สืบเนื่องจากมติประชุมครั้งท่ีแลว  
กรณีการจัดสรรวงเงินกู (เพ่ิมเติม) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรใหกับจังหวัด ใหฝายเลขานุการ 
พิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดสรรวงเงินกูเพ่ิมเติมใหกับจังหวัด เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณา  นั้น  

ฝายเลขานุการไดจัดทํารางหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินกูเพ่ิมเติมใหกลุมเกษตรกร 
และจังหวัด โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอใหคณะกรรมการฯ  
พิจารณาตอไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 

   จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

/ความเห็น… 
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ความเห็นของกรรมการและผูเขารวมประชุม 
   นายสําราญ  เชื้อสุจริต  นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ กลาววา วงเงินจัดสรรเงินกู 
เพ่ิมเติม เปนเงินสํารองสวนกลาง จํานวน 100 ลานบาท รวมกับเงินกูคงเหลือของจังหวัด ซ่ึงกรมฯ ไดเรงรัดการเบิกจาย
เงินกูใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 และไดแจงใหจังหวัดดําเนินการเบิกจายเงินกูใหเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด หากไมสามารถดําเนินการได ใหแจงยอดเงินคงเหลือคืนกรมสงเสริมสหกรณ โดยกรมฯ จะแจง 
หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินกูเพ่ิมเติมดังกลาวใหกับจังหวัด และดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา 
การจัดสรรเงินกูเพ่ิมเติมใหแกจังหวัดตอไป 

คณะกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณารางหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินกูเพ่ิมเติม 
ใหกลุมเกษตรกรและจังหวัด  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร โดยไดมีการอภิปรายกันอยาง 
กวางขวางและสรุปความเห็นวา เพ่ือใหการบริหารโครงการฯ เปนไปอยางตอเนื่อง และตอบสนองความตองการ 
ดานเงินทุนใหกับกลุมเกษตรกร จึงเห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินกูเพ่ิมเติมใหกลุมเกษตรกรและจังหวัด  
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร ตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 

มติท่ีประชุม 
   เห็นชอบหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินกูเพ่ิมเติมใหกลุมเกษตรกรและจังหวัด  
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร ตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 

4.2 การจัดสรรวงเงินกู และเงินคาบริหารจัดการ โครงการสนับสนุนสินเช่ือ 
เพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร ใหแกจังหวัดบึงกาฬ 

นางชไมพร  ธรรมสุจริต เลขานุการ  เสนอวา ในการประชุมครั้งท่ีผานมา ยังไมไดพิจารณา
จัดสรรวงเงินกูและเงินคาบริหารจัดการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร ใหแกจังหวัดบึงกาฬ  
เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2553 ปรากฏวาจังหวัดยังไมมีรายชื่อกลุมเกษตรกรท่ีไดมาตรฐาน โดยในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 จังหวัดบึงกาฬมีกลุมเกษตรกร รวม 29 กลุม และไดมีการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร โดยมีกลุมเกษตรกร 
ท่ีผานเกณฑมาตรฐาน รวม 11 กลุม    

ความเห็นของฝายเลขานุการ  
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนา 

กลุมเกษตรกร จึงเห็นควรพิจารณาจัดสรรวงเงินกู และเงินคาบริหารจัดการ ใหแกจังหวัดบึงกาฬ โดยใชหลักเกณฑ
เชนเดียวกันกับท่ีไดจัดสรรวงเงินใหแกจังหวัดตางๆ ไปแลว  ดังนี้ 

1. วงเงินกูยืม  จํานวน  1,464,000  บาท 
      (จํานวน  11  กลุม  X  คาเฉลี่ย  133,111.48  บาท) 
2. เงินคาบริหารจัดการ จํานวน 7,900 บาท  
     (1,464,226.28  บาท X  545,,680 บาท) + 6,000 บาท (คาจัดประชุม) 
       400,000,000 บาท 

    จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ความเห็นของกรรมการและผูเขารวมประชุม 

คณะกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาการจัดสรรเงินกู และเงินคาบริหารจัดการ โครงการ 
สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร ใหแกจังหวัดบึงกาฬ โดยไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง และสรุป 
ความเห็นวา เพ่ือใหจังหวัดบึงกาฬสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการฯ จึงเห็นชอบการจัดสรร 
วงเงินกูยืมและเงินคาบริหารจัดการ ตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ 
มติท่ีประชุม                 
   เห็นชอบการจัดสรรวงเงินกูยืม จํานวน 1,464,000 บาท และเงินคาบริหารจัดการ  
จํานวน 7,900 บาท ใหแกจังหวัดบึงกาฬ ตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ  

/ระเบียบวาระท่ี  5... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ  
   5.1 การแกไขช่ือในหลักเกณฑการพิจารณาเงินกูโครงการฯ  
   นายสําราญ  เชื้อสุจริต  นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ กลาววา ตามท่ีกรมฯ ไดเห็นชอบ
หลักเกณฑการพิจารณาเงินกู การเรียกเก็บคาปรับเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนา 
กลุมเกษตรกร ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรเปนตามวัตถุประสงค 
ของโครงการฯ และสอดคลองกับสัญญากูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนา 
กลุมเกษตรกร ฝายเลขานุการจึงขอเสนอแกไขชื่อในหลักเกณฑการพิจารณาเงินกูดังกลาว จากเดิม “คาปรับ” เปน 
“ดอกเบ้ียผิดนัดชําระหนี้” แทน ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ 
   จึงเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ความเห็นของกรรมการและผูเขารวมประชุม 
   นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม ผูแทนกลุมเกษตรกร เสนอวา เนื่องจากโครงการนี้ เปนเงินกูยืม 
โดยไมเสียดอกเบี้ย จํานวน 500 ลานบาท กําหนดชําระคืนระยะเวลา 5 ป โดยเกรงวาหากใชคําวา ดอกเบี้ย อาจจะ 
ทําใหเขาใจไดวาเปนการคิดดอกเบี้ยซํ้าซอน ซ่ึงอาจทําใหกลุมเกษตรกรเกิดความสับสน จึงเห็นวาไมควรใชคําวาดอกเบี้ย  
ผิดนัดชําระหนี้ แตควรใชคําวาคาปรับ จึงจะเหมาะสม 
   ประธาน กลาววา ตามสัญญากูยืมเงินฯ ขอ 10 ระบุวา“ในกรณีผูกูยืมไมชําระเงินกูภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดหรือไมปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานตามโครงการดวยเหตุผลใดๆ  
ก็ตาม ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกใหผูกูยืมชําระตนเงินท่ีกูยืมตามสัญญานี้พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 3  
(สาม) ตอป นับแตวันท่ีผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืมจนกวาจะชําระคืนแกผูใหกูยืมเสร็จสิ้นครบถวน........” จึงสอบถาม 
กลุมกฎหมายวามีความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวอยางไร 

นายบริบูรณ  นุมเจริญ นิติกรชํานาญการพิเศษ ชี้แจงวา จะใชคําวาดอกเบี้ยผิดชําระหนี้ หรือ 
คาปรับก็ตาม ความหมายไมแตกตางกัน เนื่องจากในสัญญาระบุไวชัดเจนวาคิดดอกเบี้ยเพราะเหตุใด 
   นายธนิต  จันทรประทีป แทน ผอ.สํานักบริหารเงินทุน กลาววา จะไมมีการคิดดอกเบี้ยซํ้าซอน 
เกิดข้ึน แตเปนการคิดดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุน 
สินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร โดยฝายเลขานุการไดแจงแลววา ขอเสนอแกไขคําวา คาปรับ เปน ดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ 
เนื่องจากตองการใหสอดคลองกับสัญญากูยืมดังกลาว    

คณะกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาการแกไขชื่อ จากเดิม คาปรับ เปน ดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ 
ในหลักเกณฑการพิจารณาเงินกู โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร โดยไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง 
โดยผูแทนกลุมเกษตรกร จํานวน 4 ทาน ไมเห็นดวยกับการแกไขดังกลาว ประธานจึงไดขอใหมีการลงคะแนนแบบเปดเผย 
มติท่ีประชุม                 
   คณะกรรมการฯ เขาประชุม จํานวน 13 ทาน เห็นชอบใหแกไขชื่อ ในหลักเกณฑการพิจารณา 
เงินกู โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรจากเดิม “คาปรับ” เปน “ดอกเบ้ียผิดนัดชําระหนี้” ตามท่ี 
ฝายเลขานุการเสนอ จํานวน 9 ทาน และไมเห็นดวยใหแกไขดังกลาว จํานวน 4 ทาน 

   5.2 การขอแกไขหลักเกณฑการพิจารณาเงินกูโครงการฯ 
   นายสุธรรม  วิชชุไตรภพ  ผูแทนกลุมเกษตรกร กลาววา ในการประชุมครั้งตอไปขอเสนอ 
แกไขหลักเกณฑการพิจารณาเงินกูในบางขอ 
   ประธาน เสนอวา ใหกรรมการท่ีประสงคจะขอแกไขหลักเกณฑการพิจารณาเงินกู จัดทํา 
รายละเอียดสงใหฝายเลขานุการดําเนินการจัดทําเปนวาระการประชุม เพ่ือรวมกันพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
มติท่ีประชุม 
   ใหกรรมการท่ีประสงคจะขอแกไขหลักเกณฑการพิจารณาเงินกู จัดทํารายละเอียดสงให 
ฝายเลขานุการดําเนินการจัดทําเปนวาระการประชุม เพ่ือรวมกันพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป   
          /เม่ือไมมี... 



 ๗ 

เม่ือไมมีผูใดเสนอวาระเพ่ิมเติม ประธานฯจึงกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 

                 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวกนกพร  วรรณนรากุล) 
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 

 

        ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นางชไมพร  ธรรมสุจริต) 

นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 


	กรรมการและเลขานุการ

