การจัดการองคความรู
เรื่อง กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร

โดย
กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ

สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท

คํานํา
เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี
สมัยที่ 2 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ.2517 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุน
หมุนเวียน และใชจายชวยเหลือหรือสงเสริมเกษตรกรในการผลิตการพยุงราคา และการจําหนายผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหาร ดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร มีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาโครงการสงเสริมการผลิต และโครงการพยุงราคาและการจําหนาย ซึ่งผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหารที่กระทรวง ทบวง กรมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรเสนอ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใชจายเงินสําหรับโครงการฯ แลวทําความเห็นเสนอ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพิจารณาตามโครงการฯ และติดตามผลการดําเนินการของกิจการตามโครงการ
ที่ใชจายจากเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
กรมสงเสริมสหกรณ ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณมีภารกิจในการสงเสริมสถาบันเกษตรกร
สนับสนุนใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองได สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด เนนนโยบายในการใหเกษตรกรเปนศูนยกลางในการพัฒนา โดยรวมพลังชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในรูปแบบของกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ ประกอบดวยสมาชิก ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม ไดแก
ทํานา ทําไร ทําสวน ทําการประมง เลี้ยงสัตว เพื่อใหกรมสงเสริมสหกรณสามารถดําเนินการตามภารกิจ
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
กลุมเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมทั้งกลุมเกษตรกรที่สมาชิกทําการปลูกพืช กลุมเกษตรกรประมง
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว และกลุมเกษตรกรประเภทอื่นๆ ทําใหกลุมเกษตรกรยกระดับการพัฒนาธุรกิจใหสูงขึ้น
จนสามารถแกไขปญหาความเดือดรอน ในการประกอบอาชีพและยกระดับรายไดของสมาชิกกลุมเกษตรกร
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท กรมสงเสริมสหกรณ ไดรับการจัดสรรเงินโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร ปที่ 1 จํานวนเงิน 3.2 ลานบาท โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกูระดับจังหวัด
ประกอบดวย ขาราชการในสํานักงานสหกรณจังหวัด และสวนราชการที่เกี่ยวของ และผูแทนกลุมเกษตรกร
จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้นไมเกิน 10 คน มีหนาที่พิจารณาเงินกู คําขอกู ตรวจสอบการใชเงินกู และติดตาม
เรงรัดหนี้ของกลุมเกษตรกร
การจัดทําองคความรูเรื่อง “เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุมเกษตรกร จังหวัดชัยนาท” เปนการชี้แจง ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน วิธีดําเนินโครงการฯ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของโครงการฯ สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท
หวังเปนอยางยิ่งวาองคความรูนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเงินกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร แกหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
และสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

คณะผูจัดทํา
กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท
สิงหาคม 2559
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
ในสมัยรัฐบาล นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 ไดแถลงนโยบาย ที่จะจัดตั้ง
กองทุนสงเคราะหเกษตรกรขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานดานการใหความชวยเหลือแกเกษตรกรดําเนินไปดวยดี
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งตอมาไดเสนอใหมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว เรียกวา "พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517"
วัตถุประสงคของกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517 มาตรา 5 กําหนดใหจัดตั้งกองทุน
สงเคราะหเกษตรกรขึ้นเพื่อเปนทุนหมุนเวียน และใชจายชวยเหลือหรือสงเสริมเกษตรกรในการผลิตการพยุง
ราคา และการจําหนายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหาร
แหลงที่มาของเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517 กําหนดใหเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกรประกอบดวย
(1) เงินที่ไดรับตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายและกฎหมายวาดวยการโอนเงินประมาณรายจาย
(2) เงินคาธรรมเนียมการสงออกตามมาตรา 11
(3) ดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
(4) เงินกูที่รัฐบาลกูเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
(5) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูมอบใหใหกระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุน
สงเคราะหเกษตรกรและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะหเกษตรกรประกอบดวยงบการเงิน 2 สวน คือ
(1) งบเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ซึ่งมีที่มาจากแหลงเงินตาง ๆ ดังนี้
(1.1) การจัดคาธรรมเนียมการสงออกขาว (พรีเมียมขาว) ตั้งแตป พ.ศ. 2518
จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2529 ใหยกเลิกการจัดเก็บ ซึ่งรวมวงเงินจัดเก็บ
ทั้งสิ้นจํานวน 9,996.85 ลานบาท
(1.2) การจัดเก็บคาธรรมเนียมการสงออกปอ และวงเงินที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ทอกระสอบไทยบริจาคให เปนเงิน 51.25 ลานบาท
(1.3) เงินชวยเหลือจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันตามโครงการซื้อปุย จํานวน 10
ลานดอยชมารค เมื่อป 2523 และเมื่อ อ.ต.ก. จําหนายปุยแลวไดนําสงเงินเขากองทุนสงเคราะหเกษตรกร
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85.73 ลานบาท ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 อนุมัติจัดสรร
เงินชวยเหลือจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันดังกลาว ดังนี้ มอบใหกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ 45 ลานบาท
มูลนิธิชัยพัฒนา 20 ลานบาท สําหรับเงินสวนที่เหลือพรอมดอกผลที่เกิดขึ้นใหนําเขาไวในกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร และใหใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนสงเคราะหเกษตรกรตอไป
(1.4) งบเงินทุนจัดหาที่ดินเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการสรางเขื่อน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2540 ใหนําเงิน 1,200 ลานบาทเขาไวในกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร โดยใหเปดบัญชีแยกตางหาก และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 ใหปดบัญชี
เงินกองทุนจัดหาที่ดินและโอนเงินตนพรอมดอกเบี้ย จํานวน 1,297.62 ลานบาท เขาไวในกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร

-2(2) เงินกองทุนหมุนเวียนสําหรับอุดหนุนเกษตรกรในการจัดหาปจจัยการผลิตตามโครงการ
ความชวยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุน รัฐบาลญี่ปุนไดใหความชวยเหลือแกรัฐบาลไทย
แบบใหเปลาในรูปโภคภัณฑ ซึ่งไดแก ปุย ยาปราบศัตรูพืช เคมีภัณฑทางการเกษตร เครื่องมือเครื่องจักรกล
ที่ใชในการเกษตรตามโครงการ ความชวยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารตั้งแตปงบประมาณ 2520-2532 โดยหนวยงานที่ไดรับความชวยเหลือจะตองนํา
โภคภัณฑที่ไดรับความชวยเหลือไปจําหนายแลวนําเงินสงกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2524 อนุมัติใหตั้งเงินทุนหมุนเวียนไวในกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โดยแยกเปนบัญชี
ตางหาก (เริ่มนาเงินสงกองทุนฯ ในป 2526) เปนเงินที่ตองนําสงเขากองทุนฯ จํานวน 1,765 ลานบาท
การบริหาร
การบริหารกองทุนสงเคราะหเกษตรกรดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร
ซึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง และปลัด
กระทรวงพาณิชย เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ อธิบดีกรมการคาภายใน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร และผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกินแปดคน ในจํานวนนี้ใหมี
ผูแทนสหกรณการเกษตรหนึ่งคน ผูแทนกลุมเกษตรกรหนึ่งคนและเกษตรกรอื่นอีกสามคน โดยไดแตงตั้ง
ผูอํานวยการสํานักแผนงานแล ะโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเลขานุการฯ
ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ องคการบริหารรูปแบบพิเศษและ รัฐวิสาหกิจ สานักงบประมาณ และ
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เปนผูชวยเลขานุการฯ
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร
(1) พิจารณาโครงการสงเสริมการผลิต และโครงการพยุงราคาและการจําหนาย ซึ่งผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหารที่กระทรวง ทบวง กรมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรเสนอ
(2) พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการใชจายเงินสาหรับโครงการสงเสริมการผลิตและโครงการ
พยุงราคา และการจําหนาย ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหาร
(3) ทําความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพิจารณาตาม (1) และ (2)
(4) วางระเบียบการเบิกจายเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
(5) ติดตามผลการดําเนินการของกิจการตามโครงการที่ใชจายเงินจากกองทุนสงเคราะห เกษตรกร
รูปแบบการบริหารงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
คณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
16 แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517 แตงตั้งคณะอนุกรรมการอีก 2 คณะ เพื่อชวยในการบริหารงาน ดังนี้
คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
อํานาจและหนาที่
(1) ตรวจสอบเรงรัดและติดตามหนี้จากลูกหนี้กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
(2) วางมาตรการในการติดตาม ตรวจสอบ และเรงรัดหนี้สินจากลูกหนี้กองทุนสงเคราะห เกษตรกร
(3) พิจารณาคําขอผอนผันหนี้ การขอจําหนายหนี้สูญ และคําขออื่นๆ ที่เกี่ยวกับหนี้กองทุนสงเคราะห
(4) เกษตรกรมีอํานาจและหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร
และประธานกรรมการสงเคราะหเกษตรกร

-3(5) มีอํานาจเรียกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาชี้แจงและรายงานรวมทั้งมีอํานาจเรียกเอกสารหลักฐานตางๆ
ของลูกหนี้กองทุนสงเคราะหเกษตรกรมาตรวจสอบและเขาตรวจสอบได
(6) มีอํานาจแตงตั้งคณะทางานไดตามความจําเปน
(7) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
(8) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
อํานาจและหนาที่
(1) ติดตามและประเมินผลโครงการเก็บขาวเปลือกของกลุมเกษตรกร ตลอดจนโครงการอื่นๆ ตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร
(2) มีอํานาจเรียกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาชี้แจงและรายงานรวมทั้งมีอํานาจเรียกเอกสารหลักฐานตางๆ
ของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการมาตรวจสอบหรือเขาไปตรวจสอบได
(3) แตงตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรและประธาน
คณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร
โครงการที่จะนามาพิจารณาเพื่อใชจายเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
ตองเปนโครงการที่มี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือหรือสงเสริมเกษตรกรในการผลิต
การพยุงราคา และการจําหนายผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหาร มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
พ.ศ. 2517 กําหนดกิจการตาม โครงการที่จะใชจายจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรไดนั้น ไดแกกิจการ
ดังตอไปนี้
(1) การสงเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งไดแก การจัดหาปจจัย
การผลิตตางๆ เพื่อจาหนายใหแกเกษตรกรในราคาพอสมควรและใหเกษตรกรกูเพื่อการลงทุนในการผลิตและ
จําหนายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหาร การจัดหาที่ดินใหเกษตรกรเขา ทํากิน และจัดหา
กรรมสิทธิ์ในที่ดินใหแกเกษตรกร การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนการดําเนินการ
อื่นใดอันจะกอประโยชนในการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหาร รวมทั้งการสงเสริมการ
ผลิตวัตถุดิบ สาหรับอุตสาหกรรมการเกษตรดวย
(2) การพยุงราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตน และผลิตภัณฑอาหารในประเทศไทยโดยการซื้อหรือรับ
จําหนายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหารในราคาที่รัฐมนตรีกําหนด รวมทั้งการขายในประเทศ
และขายโดยสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหาร และการ
ดําเนินการอื่นใดที่เปนประโยชนแหงกิจการดังกลาว
(3)
การดําเนินการที่จําเปนและเรงดวน เพื่อขจัดภัยรายแรงตอสิ่งแวดลอมอันจะเปนผลเสียหาย
แกเกษตรกรในการสงเคราะหเกษตรกรตามโครงการความชวยเหลือในเรื่องการผลิต ใหคํานึงถึงผูประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่ประสบความเดือดรอนเปนหลักกอน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 20)
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจายเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรแก กระทรวง ทบวง กรม
ที่เกี่ยวของ องคการของรัฐบาล และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เพื่อใชจายใน กิจการตางๆ
ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (มาตรา 19) โดยมีแนวทางในการพิจารณาดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ
(1) การจัดสรรใหสวนราชการ เปนการจัดสรรใหสวนราชการนําไปดําเนินการโครงการเอง
(2) การจัดสรรใหบุคคลที่ 3 เปนการจัดสรรใหสวนราชการนําไปจัดสรรใหบุคคลที่ 3 (เกษตรกร
สถาบันเกษตรกร) กูยืมเพื่อนําไปดําเนินโครงการ สหกรณ/กลุมเกษตรกร ตองจัดทําโครงการ
เสนอกรมสงเสริมสหกรณพิจารณาตรวจสอบแกไข และเสนอโครงการเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร
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กรมสงเสริมสหกรณ ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณมีภารกิจในการสงเสริมสถาบันเกษตรกร
สนับสนุนใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองได สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด เนนนโยบายในการใหเกษตรกรเปนศูนยกลางในการพัฒนา โดยรวมพลังชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในรูปแบบของกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ ประกอบดวยสมาชิก ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม ไดแก
ทํานา ทําไร ทําสวน ทําการประมง เลี้ยงสัตว เพื่อใหกรมสงเสริมสหกรณสามารถดําเนินการตามภารกิจ
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 อนุมัติเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการ
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 300 ลานบาท สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
แกกลุมเกษตรกรใน 67 จังหวัด รวม 1,139 กลุม โดยโครงการฯ สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2553 ตอมา
ในป พ.ศ.2557 มีกลุมเกษตรกรเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเพิ่มขึ้น
จากเดิม เปนจํานวน 2,836 กลุม กรมสงเสริมสหกรณจึงจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกรในการสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมถึงกลุมเกษตรกร
ที่สมาชิกทําการปลูกพืช กลุมเกษตรกรประมง กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว และกลุมเกษตรกรประเภทอื่นๆ ทําให
กลุมเกษตรกรยกระดับการพัฒนาธุรกิจใหสูงขึ้นจนสามารถแกไขปญหาความเดือดรอน ในการประกอบอาชีพ
และยกระดับรายไดของสมาชิกกลุมเกษตรกร โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 อนุมัติ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินกูยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร จํานวน 500 ลานบาท
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ป นับแตวันที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง (ปงบประมาณ พ.ศ.2554-2559)
และเงินจายขาดจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการของกรมสงเสริม
สหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด และสํานักงานสงเสริมสหกรณ กทม.พื้นที่ 1 และกทม.พื้นที่ 2 จํานวน
6 ลานบาท
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท กรมสงเสริมสหกรณ ไดรับการจัดสรรเงินโครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร จํานวน 3.2 ลานบาท จํานวนกลุมเกษตรกรที่ไดมาตรฐานประจําป พ.ศ.2553
จํานวน 24 กลุม จากจํานวนเงินกูที่กรมสงเสริมสหกรณจัดสรรใหสํานักงานสหกรณจังหวัด 76 จังหวัด กทม.
พื้นที่ 1 และกทม.พื้นที่ 2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400 ลานบาท กันไวเปนเงินสํารองสวนกลาง 100 ลานบาท
จํานวนกลุมเกษตรกรทั้งสิ้น 3,005 กลุม โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกูระดับจังหวัด ประกอบดวย
ขาราชการในสํานักงานสหกรณจังหวัด และสวนราชการที่เกี่ยวของ และผูแทนกลุมเกษตรกร จํานวน 3 คน
รวมทั้งสิ้นไมเกิน 10 คน มีหนาที่พิจารณาเงินกู คําขอกู ตรวจสอบการใชเงินกู และติดตามเรงรัดหนี้ของกลุม
เกษตรกร
วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรไดรับการสนับสนุนในการสงเสริมการผลิต ผลผลิตเกษตรกรรม และ
ผลิตภัณฑอาหารสอดคลองกับความตองการของสมาชิก
2) เพื่อใหกลุมเกษตรกรไดรับการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจทุกดาน ไดแก ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจจัดหาสินคามาจาหนาย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล และธุรกิจแปรรูป ผลิตผลหรือผลิตภัณฑการเกษตร
3) เพื่อใหกลุมเกษตรกรมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีความเขมแข็ง สามารถดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง
เปาหมาย
สนับสนุนเงินทุนแกกลุมเกษตรกรที่ไดมาตรฐาน รวม 1,400 กลุมตอป
ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปนับแตวันที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง (ป 2554 – 2559)

-5งบประมาณ
1 เปนเงินกูยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร จํานวน 500 ลานบาท
2 เปนเงินจายขาดจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร จํานวน 6.662 ลานบาท คิดเปน รอยละ 1.33
ของวงเงินกูยืม เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการของกรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด
และสํานักงานสงเสริมสหกรณ กทม.พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 จํานวน 6 ลานบาท และคาจางลูกจางชั่วคราว
รายเดือน วุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 คน ระยะเวลาจาง 5 ปๆ ละ 132,400 บาท เปนเงิน 662,000 บาท
แผนการดําเนินโครงการ
1. พิจารณาจัดสรรเงินกูใหกลุมเกษตรกร
-จัดสรรเงินกูใหกลุมเกษตรกรที่ไดมาตรฐานในจังหวัดตางๆตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด
-กลุมเกษตรกรที่จะขอรับการสนับสนุนเงินทุนจะตองทําโครงการสงเสริมการผลิต การรวบรวม
หรือแปรรูปผลิตผลหรือผลิตภัณฑตามแบบของกรมสงเสริมสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณจะพิจารณา
ใหกลุมเกษตรกรกู โดยปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลากูตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด
2. วิธีดําเนินโครงการ
-จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ของกรมสงเสริมสหกรณเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติในการกูเงิน และแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค
-กรมสงเสริมสหกรณแจงระเบียบหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ และจัดสงคูมือปฏิบัติงานใหจังหวัดทราบ
-กรมสงเสริมสหกรณจัดประชุมเจาหนาที่สวนกลาง และระดับจังหวัดที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวิธีปฏิบัติ
ในระยะเริ่มโครงการและซักซอมการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาการปฏิบัติงาน ปละ 1 ครั้ง
-จังหวัดจัดประชุมผูแทนกลุมเกษตรกรที่ไดมาตรฐานในจังหวัดเพื่อชี้แจงหลักเกณฑโครงการ วิธีปฏิบัติ
ในการจัดทําโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขอกูเงิน
-แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกูระดับจังหวัด ตามระเบียบที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด
-กลุมเกษตรกรทําโครงการขอกูและสงคําขอกูตอคณะกรรมการพิจารณาเงินกู ระดับจังหวัด พิจารณา
เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุญาตตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด
-จังหวัดแจงผลการอนุญาตใหกลุมเกษตรกรทราบ และใหกลุมเกษตรกรทําหนังสือสัญญากู และ
หนังสือค้ําประกันเงินกู
-จังหวัดเบิกจายเงินใหกลุมเกษตรกรและรายงานใหกรมสงเสริมสหกรณทราบ
-กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณ กทม.พื้นที่ 1 และ
สํานักงานสงเสริมสหกรณ กทม.พื้นที่ 2 ตรวจสอบการใชเงินกูของกลุมเกษตรกรใหเปนไปตามวัตถุประสงค
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จแผนปฏิบัติงาน
-กลุมเกษตรกรไดรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการผลิตและการตลาดใหกับสมาชิกได
ไมนอยกวากลุมละ 400,000 บาท อยางนอย จํานวน 1,000 กลุม
-กลุมเกษตรกรเปาหมายสามารถจัดทาโครงการ/แผนงานขอกูเงินได รอยละ 100
-การตรวจสอบการใชเงินกูกลุมเกษตรกรที่กูเงิน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 95

-6การบริหารโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มี 2 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรมฯ ประกอบดวยขาราชการในสังกัด กรมสงเสริม
สหกรณ สวนราชการที่เกี่ยวของ และผูแทนกลุมเกษตรกร จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้นไมเกิน 20 คน มีหนาที่
กําหนดหลักเกณฑการกูเงิน การจัดสรรเงินกูใหจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 และสํานักงาน
สงเสริมสหกรณพื้นที่ 2 และการติดตามดูแลการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
2. คณะกรรมการพิจารณาเงินกูระดับจังหวัด ประกอบดวย ขาราชการในสํานักงานสหกรณจังหวัด
และสวนราชการที่เกี่ยวของ และผูแทนกลุมเกษตรกร จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้นไมเกิน 10 คน มีหนาที่
พิจารณาเงินกู คําขอกู ตรวจสอบการใชเงินกู และติดตามเรงรัดหนี้ของกลุมเกษตรกร
แผนการเบิกจายเงินและคืนเงินโครงการ
-กรมสงเสริมสหกรณขอเบิกจายเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
เพื่อนําไปให กลุมเกษตรกรกู
โดยปลอดดอกเบี้ยระยะเวลากูตามที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด และจะนําเงินที่ไดรับคืน จากกลุม เกษตรกร
หมุนเวียนใหกูใหม ในปตอๆ ไป จนครบ 5 ป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมสงเสริมสหกรณ
2. สํานักงานสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณ กทม.พื้นที่ 1 และสํานักงานสงเสริม
สหกรณ กทม.พื้นที่ 2
การติดตามประเมินผล
1. สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณ กทม.พื้นที่ 1 และสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กทม.พื้นที่ 2 รายงานผลการจายเงินกู และการรับชําระหนี้ตอกรมสงเสริมสหกรณเปนประจาทุกเดือน
2. กรมสงเสริมสหกรณ สรุปรายงานตามขอ 10.1 เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประจํา
ทุกเดือน
3. กรมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด และสํานักงานสงเสริมสหกรณ กทม.พื้นที่ 1 และ
สํานักงานสงเสริมสหกรณ กทม.พื้นที่ 2 สงเจาหนาที่ออกไปใหคาแนะนําในการแกไขปญหา ติดตามผลการใช
เงินกู และติดตามเรงรัดหนี้กลุมเกษตรกรเปนประจําเดือน
4. กรมสงเสริมสหกรณสรุปผลการดําเนินงาน รายไดและคาใชจายของโครงการเสนอสํานักบริหาร
กองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องรองเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

-7ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. กลุมเกษตรกรมีเงินทุนในการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจไดอยางกวางขวาง ไมต่ํากวา
500,000 บาท ตอกลุม สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณการผลิต ทั้งพืชและสัตวมาบริการสมาชิกได อยางทั่วถึง
สอดคลองกับความตองการของสมาชิก
2. สมาชิกกลุมเกษตรกรมีเงินทุนพอในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉลี่ย 30,000 บาท/คน
สามารถลดตนทุนการผลิต และรายไดเพิ่มขึ้นเพียงพอแกการดํารงชีพ
3. กลุมเกษตรกรสามารถขยายตลาดจาหนายผลิตผลไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากไดรับ การสนับสนุนเงินทุน
ปลอดดอกเบี้ย ไมต่ํากวา 500,000 บาท ตอกลุม ทาใหตนทุนการตลาดต่ํากวาภาคเอกชน
4. กลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมใหดําเนินธุรกิจครบวงจรไมต่ํากวา 2 ธุรกิจตอกลุม ไดแก ธุรกิจให
เงินกู และธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายเนื่องจากโครงการมีวัตถุประสงคชวยเหลือเกษตรกรครอบคลุมหลายดาน
5. กลุมเกษตรกรมีฐานะการเงินมั่นคง มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นรอยละ 50 และทุนเพิ่มขึ้น รอยละ 50
มีความเขมแข็ง สามารถชวยเหลือตนเองและสมาชิกได
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
กลุมเกษตรกรทําธุรกิจเพิ่มขึ้น อยางนอย 2 ธุรกิจ และสงชําระหนี้ไดตามกําหนดไมต่ํากวารอยละ 95

บทที่ 2
ความรูทางวิชาการที่ใชในการดําเนินงาน
1.พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และใหหมายความรวมถึงองคกรเกษตรกร
ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม
“องคกรเกษตรกร” หมายความวา สหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม ชุมนุมสหกรณ
ดังกลาว กลุมเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยสหกรณ วิสาหกิจชุมชนที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน องคกรเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
หรือองคกรเกษตรกรอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การประมง และเกษตรกรรมอื่น
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนด
“ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตน” หมายความวา ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมโดยตรง ตลอดจน
ผลิตผลพลอยไดอันเกิดจากผลิตผลเกษตรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณประกาศกําหนด แตไมรวมถึงผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑใน
การชวยเหลือไวแลว
“ผลิตภัณฑอาหาร” หมายความวา ผลิตผลเกษตรกรรมที่ใชเปนอาหารหรือสวนประกอบของอาหาร
สําหรับคนหรือสัตวไมวาจะแปรรูปแลวหรือไม ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดแตไมรวมถึงผลิตภัณฑ
อาหารที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑในการชวยเหลือไวแลว
“คาธรรมเนียมการสงออก” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากผูสงออกตามพระราชบัญญัตินี้
“คาธรรมเนียมการนําเขา” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากผูนําเขาตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูสงออก” หมายความวา ผูสงของออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากรซึ่งสงออกผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารเพื่อการคา
“ผูนําเขา” หมายความวา ผูนําของเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรซึ่งนําเขาผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารเพื่อการคา
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมี
ฐานะเปนกรม จังหวัด และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

-9มาตรา ๕ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนสงเคราะหเกษตรกร” ในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย เงินและทรัพยสินตามมาตรา ๖ เพื่อเปนทุนหมุนเวียนและใช
จายชวยเหลือหรือสงเสริมเกษตรกรในกิจการตามมาตรา ๗
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการ
เบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
เงินกองทุนที่สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเก็บรักษาตามวรรคสอง ใหนําไป
หาดอกผลโดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจํากับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือการซื้อหลักทรัพยของ
รัฐบาลได
การหาดอกผลจากเงินกองทุนนอกจากที่กําหนดในวรรคสาม ตองขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๖ กองทุน ประกอบดวย
(๑) เงิน ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรตามมาตรา ๒๖
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) คาธรรมเนียมการสงออกและคาธรรมเนียมการนําเขาที่เรียกเก็บไดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินกูโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
(๕) ดอกผลของเงินกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให
มาตรา ๗ กิจการตามโครงการที่จะใชจายเงินจากกองทุน ไดแกกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) การสงเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหาร โดย
(ก) จัดหาปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่มีคุณภาพเพื่อจําหนายใหแกเกษตรกรในราคาที่เปนธรรม
(ข) ใหเกษตรกรกูเพื่อการลงทุนในการผลิต เก็บรักษา หรือจําหนายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตน
หรือผลิตภัณฑอาหาร
(ค) ดําเนินการจัดหาแหลงน้ําหรือที่ดินใหเกษตรกรเขาทํากิน การจัดหากรรมสิทธิ์หรือสิทธิใน
ที่ดินใหแกเกษตรกร การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ง) ดํา เนินการอื่นใดอันจะกอประโยชนในการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑ
อาหาร รวมทั้งการสงเสริมการผลิตวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมการเกษตร
(๒) การสงเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือ
ผลิตภัณฑอาหาร
(๓) การรักษาเสถียรภาพของราคาและการจําหนายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารโดย
(ก) ซื้อหรือรับจํานํา ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารในราคาที่คณะกรรมการกําดหน
(ข) จําหนายภายในหรือนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหาร
(ค) ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนเพื่อประโยชนแหงกิจการตาม (๓)
(๔) การดําเนินการที่จําเปนและเรงดวนเพื่อปองกันและขจัดภัยอันจะเปนผลเสียหายแกเกษตรกร
(๕) การศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาด ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตน
หรือผลิตภัณฑอาหาร โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมในการดําเนินการ
(๖) การติดตามผลการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการชวยเหลือหรือสงเสริมจากกองทุน
มาตรา ๘ ใหจัดสรรเงินกองทุนจํานวนไมต่ํากวารอยละหาสิบของเงินกองทุนเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ใชจายในกิจการตามมาตรา ๗
การจัดสรรเงินกองทุนใหคํานึงถึงเกษตรกรที่ประสบความเดือดรอนเปนหลักกอน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

-10มาตรา ๙ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดชนิดหรือประเภทของผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารที่ผูสงออกหรือผูนําเขาตองเสียคาธรรมเนียมการสงออกหรือ
คาธรรมเนียมการนําเขา ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดใด หรือ
ประเภทใด อาจทําใหราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดนั้นหรือประเภทนั้น มีแนวโนม
สูงขึ้นจนกระทบกระเทือนตอการบริโภคภายในประเทศ
หรืออาจกอใหเกิดความขาดแคลน ซึ่งผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดนั้นหรือประเภทนั้นภายในประเทศ
(๒) ราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดใดหรือประเภทใดในตางประเทศสูงกวา
ราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดนั้นหรือประเภทนั้นในประเทศทําใหกําไรจากกา ร
สงออกสูงเกินสมควร
(๓) การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดใด หรือ
ประเภทใด อาจทําใหราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดนั้นหรือประเภทนั้น มีแนวโนม
ต่ําลงจนกระทบกระเทือนตอการผลิตภายในประเทศ
การเปลี่ยนแปลง แกไข หรือยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสงออก
หรือคาธรรมเนียมการนําเขาซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดหรือประเภทที่กําหนดตาม
มาตรา ๙ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเรียกเก็บและชําระคาธรรมเนียมการสงออกและ
คาธรรมเนียมการนําเขา
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงอัตราอากร และคาธรรมเนียมพิเศษที่เรียก
เก็บจากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารตามกฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยการ
สงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา และกฎหมายอื่นดวย
การเปลี่ยนแปลง แกไข หรือยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่การสงออกไปนอกราชอาณาจักรหรือการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารที่ตองเสียคาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขา เกิดขึ้น
จากการซื้อขายระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีมี
อํานาจลดอัตราคาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขาสําหรับผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือ
ผลิตภัณฑอาหารชนิดหรือประเภทดังกลาวสําหรับปริมาณที่ซื้อขายกันแตละคราวได
มาตรา ๑๒ ภายใตบังคับมาตรา ๑๑ ผูสงออกหรือผูนําเขาซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑ
อาหารชนิดหรือประเภทที่กําหนดตามมาตรา ๙ ตองเสียคาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขา
ตามอัตรา หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๓ คาธรรมเนียมการสงออกและคาธรรมเนียมการนํา เขาที่เรียกเก็บไดตามพระราชบัญญัตินี้
ใหสงเขากองทุนเพื่อใชในกิจการตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗ โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร ” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ อธิบดี
กรมการคาภายใน อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ผูจัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งจากเกษตรกรจํานวนสิบคน เปนกรรมการ

-11หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการในการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
การออกระเบียบตามวรรคสองใหคํานึงถึงผูแทนองคกรเกษตรกรและเกษตรกรโดยกระจายตาม
ภูมิภาค สาขาอาชีพ และการมีสวนรวมของชายและหญิง ทั้งนี้ ใหมีผูแทนเกษตรกรดานพืช ดานสัตวและดาน
การประมง อยางนอยดานละหนึ่งคน
คณะกรรมการจะแตงตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการก็ได
มาตรา ๑๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหมให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใหพนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย หยอนความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดตาม
มาตรา ๑๔ วรรคสอง
มาตรา ๑๗ ในกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการทั้งหมดที่เหลืออยูจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก
ตําแหนงกอนวาระ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวัน
จะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติหรือเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนตามโครงการที่
หนวยงานของรัฐหรือองคกรเกษตรกรเสนอ
(๒) ติดตามผลการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการชวยเหลือหรือสงเสริมจากกองทุนและเรงรัดการ
ชําระเงินคืนกองทุน
(๓) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุน
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใชจายเงินเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานของกองทุน การจัดหาผลประโยชนของกองทุน และการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีของกองทุน
เปนสูญ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

-12(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย
มาตรา ๑๙ การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในมาตรา ๑๘ ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสอง
เดือนตอหนึ่งครั้ง
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนหรือ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนตามมาตรา ๑๘ (๑) ในวงเงินไม
เกินหนึ่งรอยลานบาท ถาวงเงินเกินหนึ่งรอยลานบาท ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๓ ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจายเงินจากกองทุนแกหนวยงานของรัฐหรือองคกร
เกษตรกรซึ่งไดรับอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนจากคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๔ ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณจัดทํางบการเงินของกองทุนสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนองบการเงินของกองทุนและผลการตรวจสอบ
ตามวรรคหนึ่งตอคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ
มาตรา ๒๕ ผูสงออกหรือผูนําเขารายใดไมเสียคาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขา
ตามมาตรา ๑๒ หรือกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อใหตนเสียคาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการ
นําเขานอยกวาที่ตองเสีย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับสิบเทาของคาธรรมเนียมการสงออกหรือ
คาธรรมเนียมการนําเขาที่ยังตองชําระ แตตองไมนอยกวาหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดกระทําการดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกแกผูสงออกหรือผูนําเขา
เพื่อใหผูสงออกหรือผูนําเขาไมตองเสียคาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขาหรือใหเสี ย
คาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขานอยกวาที่ตองเสีย ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูสงออก
หรือผูนําเขา ตามอัตราที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
เงินคาปรับตามมาตรานี้ ใหถือเปนคาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขาที่เรียก
เก็บไดตามพระราชบัญญัตินี้ และใหสงเขากองทุน
มาตรา ๒๖ ใหโอนบรรดาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุนสงเคราะหเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปน
ของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ ในวาระเริ่มแรกใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้

-13มาตรา ๒๘ บรรดาประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใช
บังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคั บ
มาตรา ๒๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกประกาศและระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะห
เกษตรกรซึ่งตราขึ้นเพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหหลุดพนจากหนี้สิน มีที่ทํากินเปนของตนเอง และใหสามารถ
เพิ่มผลผลิตและมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งชวยรักษาเสถียรภาพของราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนกับผลิตภัณฑ
อาหารใหอยูในราคาที่เหมาะสม อันเปนผลดีแกทั้งผูผลิตและผูบริโภคภายในประเทศ ไดใชบังคับมาตั้งแต
พ.ศ. ๒๕๑๗ มีสาระสําคัญ และรายละเอียดไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การคาระหวางประเทศ และการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการสงเคราะหเกษตรกร
ที่มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบกับกระทรวงการคลังมีนโยบายในการโอนกองทุนสงเคราะห
เกษตรกรที่ตั้งอยูในกระทรวงการคลังใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูรับผิดชอบ ดังนั้น
เพื่อใหการบริหารจัดการกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและ
แนวนโยบายที่เปลี่ยนไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

-142.ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรวาดวยการเบิกจายเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรพ.ศ. 2548
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร วาดวยการเบิกจาย
เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2547 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) แหงพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ .2547
คณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรจึงออกระเบียบการเบิกจายเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ใหไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร วาดวยการเบิกจา ยเงินกองทุน
เกษตรกร พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรวาดวยการเบิกเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2547 บรรดาระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือขัดแยงกับ
ระเบียบใหใช ระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
"สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังและให
หมายความรวมถึงองคการของรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรดวย
"กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
"สํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกร” หมายความวา กรมบัญชีกลาง
"สํานักงานเลขานุการคระกรรมการสงเคราะหเกษตรกร” หมายความวา สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ
"โครงการที่ไดรับอนุมัติ” หมายความวา โครงการสงเสริมการผลิตโครงการพยุงราคาและการจําหนาย
ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหารที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
"โครงการหมุนเวียน” หมายความวา โครงการที่ไดรับอนุมัติที่ใชเงินกองทุนจากเงินทุนหมุนเวียนตาม
นัยมาตรา 5 วรรคสุดทายแหงพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517
"โครงการไมหมุนเวียน” หมายความวา โครงการที่ไดรับอนุมัติที่ใชเงินกองทุนจากเงินอื่นที่ไมใชเงินทุน
หมุนเวียนตามนัยมาตรา 5 วรรคสุดทาย แหงพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517 และ
โดยปกติโครงการไมหมุนเวียนจะมีแตเฉพาะรายการที่เปนรายจายขาด
การนําเสนอขอจัดสรรเงินกองทุน
ขอ 5 สวนราชการใดประสงคจะขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่ อดําเนินการโครงการ ใหสวนราชการเสนอ
แผนการดําเนินงานโครงการเพื่อประกอบพิจารณาของคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1) วัตถุประสงคของโครงการ
2) เปาหมายของโครงการ
3) ระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการ
4) แผนการดําเนินงานโครงการ
4.1) แผนปฏิบัติงานตามโครงการ
4.2) แผนการใชเงินตามโครงการ
4.3) แผนการสงคืนเงินกองทุน
5) กองบริหารจัดการโครงการ
6) ผลตอบแทนที่ไดรับ กรณีโครงการระยะยาวใหมีการวิเคราะหผลตอบแทน

-15การเบิกจายเงินกองทุน
ขอ 6 การเบิกจายเงินกองทุน ใหเบิกไดเพื่อใชในกิจการของโครงการที่ไดรับอนุมัติ ดังนี้
6.1 ในกรณีโครงการที่ไดรับอนุมัติเปนโครงการไมหมุนเวียนใหสวนราชการที่ไดรับจัดสรร
เงินกองทุนขอเบิกเงินโดยทําเปนหนังสือยื่นตอสํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โดยมีเอกสารประกอบ
ดังนี้
(1) มติคณะรัฐมนตรี
(2) มติคณะกรรมสงเคราะหเกษตรกร
(3) แผนการใชเงิน
(4) ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ตามขอ 8
(5) อื่นๆ ที่สํานักงานกองทุนเกษตรกรกําหนดหรือขอเพิ่มเติม
จัดสรรเงินจากกองทุนขอเบิกเงินโดยทําเปนหนังสือยื่นตอสํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
พรอมทั้งจัดทําบันทึกขอตกลงการใชเงินกองทุน โดยมีรายละเอียดการขอเบิกเงินตามที่ระบุในขอ
5
พรอมทั้งมติคณะรัฐมนตรีและมติกรรมการสงเคราะหเกษตรที่เกี่ยวของ หามยื่นขอเบิกเงินจนกวา
จะถึงกําหนด หรือใกลจะถึงกําหนดจายเงิน แลวแตกรณี การเบิกเงินกองทุนตามโครงการที่ไดรับอนุมัติเป น
โครงการไมหมุนเวียนและ โครงการหมุนเวียน ใหปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการใชจายเงินกองทุนดังตอไปนี้
1) เงินกองทุนที่ขอเบิกเมื่อไดรับแลวใหนําไปจายเพื่อการนั้นจะนําไปจายเพื่อการ อื่นไมได และใหสวน
ราชการที่ไดรับอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนติดตามผลการดําเนินงาน และการใชจาย เงินกองทุนใหเปนไปตา ม
วัตถุประสงคของโครงการ บันทึกขอตกลงและระเบียบเงื่อนไขตางๆ ของ กองทุน รวมทั้งเรงรัดติดตามหนี้สิน
ตลอดจนสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของเกษตรกร ตลอดจนปญหา หรืออุปสรรคในการดําเนินงาน
เสนอคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรเพื่อทราบ เปนคราวๆ ตามความเหมาะสม
2) เงินกองทุนที่เบิกแตละครั้ง ถาไมไดจาย-หรือจายไมหมดภายใน 15 วัน นับจาก วันรับเงินเขาบัญชี
กองทุนสงเคราะหเกษตรกร ใหนําสงคืนสํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกรทันทีโดยระบุชื่อโครงการ
ประเภทของเงินที่นําสงและปที่เบิกเงินไปจากกองทุน
3) ในเดือนที่มีการเบิกและหรือที่มีการจายเงินกองทุนใหสวนราชการผูเบิกทํางบเดือนแสดงรายการ
รับหรือรายการจายพรอมทั้งรวบรวมใบสําคัญจายและเอกสารอื่นอันเปนหลักฐานแหงหนี้สงใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินประจําภาคตรวจสอบแลวแตกรณี ภายใน 25 วันของ
เดือนถัดไป
การขอผลัดสงใบสําคัญคูจายละเอกสารอื่นที่เกี่ยวของตลอดทั้งการทักทวง และคัดคานการทักทวง
ใหปฏิบัติเชนเดียวกับกรณีเงินงบประมาณรายจาย
4) กรณีโครงการตอเนื่องใหสวนราชการเบิกเงินโครงการปใหม ไดไมเกินวงเงินของโครงการที่ผานมา
ไดชําระเงินกองทุนแลวสําหรับวงเงินโครงการปใหมในสวนที่เกินจากรอบวงเงินเดิมใหสวนราชการสงคืนเงิน
โครงการปเกาพรอมดอกผลคืนกองทุนใหครบถวนกอนจึงสามารถเบิกเงินสวนที่เหลือไปดําเนินการได
5) ใหสวนราชการรายงานผลการจัดสรรเงินกองทุนใหเกษตรกรโดยระบุวงเงินที่ตั้งและรายชื่อ
เกษตรกรที่ไดรับจัดสรรเงินใหสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรทราบภายใน 10 วันทํา
การ นับตั้งแตไดจัดสรรเงินใหกับการเกษตร
ขอ 7 ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูเบิกเงินงบประมาณรายจายเปนผูเบิกเงินกองทุนและ มีหนาที่หัก
ภาษี ณ ที่จายเชนเดียวกับการเบิกเงินงบประมาณรายจาย
ขอ 8 เพื่อการรับ-จายกองทุนใหสวนราชการที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนเปดบัญชี ฝากเงินไวกับ
ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจแยกเปนรายโครงการ โดยใชชื่อบัญชีวา "เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการ.......’
และแจงเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวเพื่อสํานักกองทุนสงเคราะหเกษตรกรจะไดจายเงินใหตอไป

-16ขอ 9 ในกรณีที่สวนราชการนําเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรไปจัดสรรใหเกษตรกร ใหสวนราชการ
ปฏิบัติดังนี้
9.1) ใหสวนราชการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนที่จะจัดสรรใหเกษตรกร เพื่อนําเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติตลอดจนกําหนดมาตรการกํากับดูแลการใชเงินกองทุนที่ไดรับการจัดสรร โดยใหคํานึงถึงวัตถุประสงค
ระยะเวลาที่จําเปนที่จะตองใชเงินตลอดจนความสามารถในการชําระคืนเงินกองทุน รวมทั้งแผนการชําระเงิน
คืนกองทุนของเกษตรกร
9.2) ในกรณีที่มีการจัดสรรเงินกองทุนใหเกษตรกรที่มีหนี้คางชําระกองทุน
(รายเดิม)
สว นราชการจะจัดสรรเงินใหไดตอเมื่อเกษตรกรรายนั้นไดชําระหนี้คืนกองทุนเสร็จเรียบรอยแลว เวนแต
สวนราชการจะเห็นวามิใชความผิดของเกษตรกรที่ไมสามารถชําระหนี้คืนได
9.3) ใหสวนราชการทําสัญญาการจัดสรรเงินกองทุนกับเกษตรกรใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
และเงื่อนไขของโครงการที่ไดรับอนุมัติตามมติคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรและมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติ
โครงการ บันทึกขอตกลงการเงินระหวางกองทุนกับสวนราชการ ระเบียบและหลักเกณฑอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
สงเคราะหเกษตรกร
การติดตามการใชจายเงิน
ขอ 10 ในกรณีที่สวนราชการนําเงินกองทุนที่ไดรับจัดสรรไปใหบุคคลอื่นกูยืมดําเนินการตอให
สวนราชการนั้นติดตามและควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ หากมีดอกผล
สงกองทุนดวย
ขอ 11 สวนราชการใดที่ไดรับจัดสรรเงินจากกองทุนมิไดนําเงินกองทุนไปดําเนินการตามวัตถุประสงค
และแผนการดําเนินงานที่กําหนดในขอ 5 ใหคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรพิจารณาระงับโครงการตามที่
จะเห็นสมควร และใหสวนราชการนําเงินสงคืนกองทุนทันทีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที่คณะกรรมการ
สงเคราะหเกษตรกรมีมติและใหรายงานคณะรัฐมนตรีทราบตอไป
ขอ 12 ใหสวนราชการเจาของโครงการติดตามตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการเปนประจําทุกเดือน
และในกรณีที่พบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือคาดวาไมสามารถชําระหนี้คืนเงินกองทุนไดภายใน
กําหนดใหรายงานใหคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรทราบโดยดวน
ขอ 13 ใหสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรออกติดตามตรวจเยี่ยมกา
ร
ดําเนินงานโครงการตางๆ เปนระยะๆ ตามความเหมาะสมแลวรายงานคณะการรมการสงเคราะหเกษตรกรเพื่อ
ทราบตอไป
ขอ 14 ใหสวนราชการผูรับจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรวางมาตรการขั้นตอนในการ
ติดตามเรงรัดหนี้ และติดตามลูกหนี้กองทุนสงเคราะหเกษตรกรอยางตอเนื่องเพื่อใหการชําระหนี้เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
ขอ 15 ใหสวนราชการที่จัดสรรเงินจากกองทุนจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและ
รายงานการรับ-จายเงินของโครงการสงใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกร และสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร และสํานักเลขานุการคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรทุกเดือน นับจาก
เดือนที่เริ่มเบิกเงินไปดําเนินการโครงการเปนตนไป จนกวาจะเสร็จสิ้นโครางการและสงใชคืนเงินกองทุนเสร็จสิ้น
ขอ 16 ใหสวนราชการที่ไดรับจัดสรรเงินจากกองทุนจัดทํางบแสดงฐานะการเงินของโครงการพรอม
ทั้งรวบรวมใบสําคัญจาย และเอกสารอื่นอันเปนหลักฐานแหงหนี้สงสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบทุกสิ้น
ปงบประมาณจนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ

-17ขอ 17 ใหสวนราชการที่ไดรับจัดสรรเงินจากกองทุน จัดทํารายงานหนี้สินและรายงานลูกหนี้ของแต
ละโครงการปละ 4 งวดๆ ละ 3 เดือน ตามแบบที่คณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรกําหนดสงใหสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรและสํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกรภายใน 15 วันนับแต
วันสิ้นงวดแตละงวด
ขอ 18 หามนําเงินของโครงการหนึ่งไปใชกับอีกโครงการหนึ่งเวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
สงเคราะหเกษตรกรและคณะรัฐมนตรี
ขอ 19 ใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกรทํารายงานการรับ-จายเงินกองทุนประจําเดือนสงให
สํานักงานตรวจเงินแผนดินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
การสงใชคืนเงินกองทุน
ขอ 20 สวนราชการที่ไดรับจัดสรรเงินจากกองทุนไปดําเนินการตามโครงการหมุนเวียนตองรับผิดชอบ
ติดตามรวบรวมเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนไปดําเนินการรวมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้น (หากมี) สงคืนกองทุนตาม
กําหนดระยะเวลาในแผนการสงคืนเงินกองทุน หรือตามขอตกลงแลวแตกรณีในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดให
รายงานคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรทันที
ขอ 21 ในกรณีที่มีดอกผลเกิดขึ้นจากการนําเงินกองทุนฝากธนาคารตามขอ 8 ใหสวนราชการนําดอก
ผลสงเขากองทุนเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรืออยางนอยปละครั้งแลวแตกรณี
ขอ 22 ในกรณีที่สวนราชการไดรับเงินชดเชยคาใชจายหรือผลขาดในการดําเนินงานจากกองทุนตาม
มติคณะรัฐมนตรีในโครงการที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกรดําเนินการดังนี้
1) กรณีสวนราชการยังมิไดสงคืนเงินกองทุนหรือสงคืนไมครบถวนในโครงการที่ไดรับเงินชดเชย
ดังกลาวใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกรนําเงินนั้นไปหักเงินที่คางชําระของโครงการนั้น
2) กรณีที่โครงการที่ไดรับเงินชดเชยดังกลาวและสวนราชการไดสงคืนเงินกับกองทุนเสร็จสิ้นแลวใหนํา
เงินชดเชยที่ไดรับนั้นไปหักกับโครงการอื่นที่คางชะระกับกองทุนตามที่สํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
จะเห็นสมควร แลวใหรายงานคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรทราบ
การคิดคาเบี้ยปรับ
ขอ 23 สวนราชการที่ไดรับจัดสรรเงินจากกองทุนไปดําเนินการและไมสามารถสงเงินคื นกองทุนได
ตามกําหนด ใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกรคิดเบี้ยปรับกับสวนราชการดังนี้
(1) กรณีที่สวนราชการนําเงินกองทุนที่ไดรับจัดสรรไปใหเกษตรกรกูยืมโดยตรงหากเกษตรกร
ไมสามารถชําระคืนไดตามกําหนดใหใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกรคิดเบี้ยปรับกับสวนราชการ
ในอัตรารอยละ 3 ตอป นับตั้งแตวันที่ผิดนัดคางชําระจนถึงวันที่ชําระเงินเสร็จสิ้น
(2) กรณีที่สวนราชการนําเงินที่ไดรับจัดสรรไปดําเนินการเองและไมสามารถชําระคืนได
ภายในกําหนด ใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกรคิดเบี้ยปรับกับสวนราชการในอัตรารอยละ 8 ตอป
นับตั้งแตวันที่ผิดนัดคางชําระ จนถึงวันที่ชําระเงินเสร็จสิ้น
(3) ในกรณีที่สวนราชการไมสามารถสงเงินคืนกองทุนไดภายในกําหนดเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย
หรือเปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลก็ใหขอผอนผันการคิดคาเบี้ยปรับตอคณะกรรมการสงเคราะห
เกษตรกรเปนกรณีไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2548
(นายบรรพต หงสทอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประธานคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร

-183.หลักเกณฑการพิจารณาเงินกู การเรียกเก็บคาปรับเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร
เพื่อใหการพิจารณาคําขอกูเงินของกลุมเกษตรกร เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมกับความจําเปน ในการ
กูยืม และสอดคลองกับวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2554 และ ระเบียบ
คณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร วาดวยการเบิกจายเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
พ.ศ. 2548
กรมสงเสริม สหกรณ จึงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเงินกู การเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูและคาปรับ
เงินกองทุน สงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรดังตอไปนี้
1.คุณสมบัติของกลุมเกษตรกรที่จะกูเงินกองทุ นสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร
1.1 เปนกลุมเกษตรกรที่ใหความรวมมือกับกรมสงเสริมสหกรณ และไดมาตรฐานตามประกาศ
กรมสงเสริมสหกรณปลาสุด โดยผานเกณฑชี้วัด 5 ขอ ของกรมสงเสริมสหกรณ
1.1.1 คณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการจัดทํางบดุลรวมสิบสองเดือนแลวเสร็จและจัดใหมี
ผูสอบบัญชีตรวจสอบไดภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย
1.1.2 ไมมีขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับขอบกพรองทางการเงิน และบัญชีอยางรายแรง
1.1.3 มีการทําธุรกิจหรือบริการอยางนอย 1 ชนิด
1.1.4 มีการประชุมใหญสามัญประจําปภายในกําหนดเวลา 150 วัน ตามกฎหมาย
1.1.5 มีกําไรสุทธิประจําป และมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามกฎหมาย
1.2 มีวินัยทางการเงิน กลาวคือ ใชเงินกูตามวัตถุประสงคและไมบิดพลิ้วการชําระหนี้
1.3 มีระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจที่สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของโครงการ/แผนงาน
1.4 ตองไมผิดนัดชําระหนี้เงินทุนอื่น ๆ ของทางราชการ
1.5 มีประวัติการชําระหนี้อยูในเกณฑดี
1.6 ไมอยูในระหวางการถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการเงินจากกรมฯ หรือหนวยงานอื่น
2. วัตถุประสงคในการใหกลุมเกษตรกรกูยืม
2.1 เพื่อดําเนินการผลิต การตลาด หรือแปรรูป
2
.2 เพื่อปรับโครงสรางการเกษตรใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและมีมูลคาเพิ่มขึ้นตามนโยบาย
ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2.3 ดําเนินการอื่น ๆ ตามโครงการฯ ที่สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อใหผลประโยชนเกิดกับสมาชิก และสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
3. ประเภทของเงินกู
-เปนเงินกูระยะสั้น ระยะเวลาไมเกิน 2 ป
4. กรอบการพิจารณาคําขอกูเงิน
4.1 พิจารณาความเหมาะสม ความเปนไปไดของแผนงาน/โครงการโดย
(1) จํานวนความตองการของสมาชิก เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ
(2) แผนการดําเนินการตามโครงการตองมีรายไดเกินจุดคุมทุน หรือผลตอบแทนของโครงการ
คุมคาการลงทุน
(3) ลักษณะของการดําเนินการตามโครงการตองสอดคลองกับวัตถุประสงคตามขอ 2
(4) ผลประโยชนจากการใชเงินตองเกิดกับสมาชิกโดยตรง
1

0

0

-194.2 พิจารณาจากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุมเกษตรกร
(1) ตองมีปจจัยที่สามารถชี้ใหเห็นชัดเจน หรือปจจัยจากผลการดําเนินงานที่ผานมาของกลุม
เกษตรกรผูกูวาจะสามารถดําเนินธุรกิจตามแผนงาน/โครงการที่ขอกูเงินไดประสบผลสําเร็จ
(2) มีงบการเงินมาแสดง และวิเคราะหแลว เห็นวามีความสามารถจะกอนหนี้เพิ่มได
(3) มีรายไดสุทธิคงเหลือจากงบกระแสเงินสดเพียงพอในการสงชําระคืนเงินกู
4.3 มีหลักประกันเงินกู
4.4 กรณีที่กลุมเกษตรกรเคยกูเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร ขอใหสงสําเนา
สมุดเงินฝากที่กลุมเกษตรกรเปดไวมาประกอบการพิจารณาเงินกู
5. ขั้นตอนการขอกูเงิ นกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร
5.1
จัดทําแผนงาน/โครงการ เสนอคําขอกูเงิน ผานกลุมสงเสริมสหกรณในพื้นที่ของ สํานักงาน
สหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2 แลวแตกรณีเพื่อวิเคราะหและใหความเห็นเบื้องตน
5.2 เมื่อสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1,2 ไดรับคําขอกู
ของสถาบันเกษตรกรแลว ใหจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาคําขอกู หรือดําเนินการอื่นๆ
เกี่ยวกับเงินกองทุนฯ แลวเสนอความเห็นใหผูมีอํานาจอนุญาต
5.3 เมื่อกรมสงเสริมสหกรณไดรับทราบผลการพิจารณาเงินกูแลว กรมฯ จะพิจารณากอน
โอนเงิน สํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1,2 แจงผลการพิจารณาใหกลุมสงเสริม
สหกรณในพื้นที่ทราบ เพื่อแจงตอกลุมเกษตรกร และใหดําเนินการเรียกกลุมเกษตรกรผูกูมาจัดทําสัญญากูยืมเงิน
หนังสือค้ําประกัน และดําเนินการจัดทําหลักประกันอื่น ๆ ตามเงื่อนไขการกูยืมใหเสร็จกอน แลวสงสัญญากูยืมเงิน
และหนังสือค้ําประกันใหสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1,2
5.4 สํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1,2 ตรวจสอบ
ความถูกตองของหนังสือสัญญากูยืมเงิน และหนังสือค้ําประกัน แลวเสนอเรื่องการขอเบิกเงินกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร
6. หลักประกันเงินกูใหใชหลักประกันเงินกูอยางนอยหนึ่งขอ ดังนี้
6.1 คณะกรรมการดําเนินการของกลุมเกษตรกรทุกคน และผูจัดการกลุมเกษตรกร(ถามี)
หรือผูทําหนาที่ผูจัดการ และ/หรือสังหาริมทรัพยของกลุมเกษตรกร(ถามี)
6.2 คณะกรรมการดําเนินการของกลุมเกษตรกรทุกคน และผูจัดการกลุมเกษตรกร(ถามี)
หรือผูทําหนาที่ผูจัดการ และอสังหาริมทรัพยของกลุมเกษตรกร และอสังหาริมทรัพยของบุคคลภายนอก
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารออกใหกลุมเกษตรกร เพื่อใหเปนหลักประกัน
7. การเบิกจายเงินกู
7.1 กรมสงเสริมสหกรณจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสํานักงานสหกรณจังหวัด
หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1,2
7.2 สํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1,2 แจงกลุมสงเสริม
สหกรณในพื้นที่ เพื่อใหกลุมเกษตรกรที่ไดรับเงินโอนออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเปนหลักฐานใหแกกลุมสงเสริม
สหกรณในพื้นที่ เพื่อนําสงใบเสร็จรับเงินของกลุมเกษตรกรใหสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริม
สหกรณพื้นที่ 1,2 เก็บไวเปนหลักฐาน

-208. การขอขยายระยะเวลาชําระหนี้
8.1 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีความจําเปนใหกลุมเกษตรกร รายงานขอขยายระยะเวลา
ชําระหนี้ได
ตามขอเท็จจริง โดยมีหลักฐานประกอบเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาเงินโครงการสนั
กู
บสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุมเกษตรกรระดับจังหวัด พิจารณาตามขั้นตอนกอนสงใหกรมสงเสริมสหกรณ
8.2 กรมสงเสริมสหกรณโดยคณะกรรมการพิจารณาเงินกู โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุมเกษตรกรพิจารณาและนําเสนอผูมีอํานาจอนุญาตตอไป
8.3 ใหกลุมเกษตรกรขยายระยะเวลาชําระหนี้ไดครั้งละไมเกิน 1 ป โดยไมเกินระยะเวล
าสิ้นสุด
โครงการฯ ปงบประมาณ พ.ศ.2559
9. การคิดคาปรับ
ในกรณีผูยืมไมชําระเงินใหเสร็จสิ้นตามกําหนดสัญญา ผูกูยืมจะตองเสียคาปรับ สําหรับตนเงิน
คางชําระในอัตรารอยละ 3 ตอป
10. การลงนามสัญญากูยืม
กรมสงเสริมสหกรณ มอบอํานาจใหสหกรณจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ
พื้นที่ 1,2 ลงนามในสัญญากูยืมในฐานะผูใหกูยืมแทนกรมสงเสริมสหกรณ

-213. วิธีการขอเบิกเงินกูและการสงชําระหนี้เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
พัฒนากลุมเกษตรกร
เมื่อกลุมเกษตรกรไดรับอนุญาตใหกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรแลว ใหดําเนินการ เสนอ เรื่องขอ
เบิกเงินกูที่ ทําการกลุมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด หรือที่ ทําการกลุมสงเสริมสหกรณ สํานักงาน
สงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2
1. เอกสารประกอบการรายงานขอเบิกเงินกู
ใหกลุมเกษตรกรผูกูจัดสงเอกสารเพื่อขอเบิกเงินกู ที่ทําการกลุมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณ
จังหวัด หรือที่ทําการกลุมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2 ดังนี้
(1) หนังสือขอเบิกเงินของกลุมเกษตรกร
(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีมติ
(2.1) ขอเบิกเงินกู
(2.2) แตงตั้งผูแทนของกลุมเกษตรเพื่อลงนามในหนังสือสัญญากูยืมฯ จํานวน 2 คน ตามขอบังคับ
ที่กําหนด โดยระบุชื่อและตําแหนงใหชัดเจน
(2.3) ใหคณะกรรมการดําเนินการของกลุมเกษตรกรทุกคนและผูจัดการ (ถามี) ค้ําประกันเงินกู
(2.4) ใหกลุมเกษตรกรจํานองทรัพยสินตอกรมสงเสริมสหกรณ(กรณีมีทรัพยสิน)เปนประกันเงินกูดวย
โดยแตงตั้งผูแทนของกลุมเกษตรกร เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการทํานิติกรรมจํานองทรัพยสินของกลุมเกษตรกร
เปนประกันหนี้ตอกรมสงเสริมสหกรณ
(3) หนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร (ตามแบบฟอรมที่กําหนด) จํานวน 2 ฉบับ
ตนฉบับ 1 ฉบับ และคูฉบับ 1 ฉบับ ซึ่ง กลุมเกษตรกรผูกูไดใหผูแทนของกลุมเกษตรกร จํานวน 2 คน ที่ไดรับ
แตงตั้งลงนามเรียบรอยแลว และใหสหกรณจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1,
2
ลงนามในฐานะผูใหกูยืมแทนกรมฯ ตามคําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ ที่ 259/2546 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม
2546 และจัดใหมีผูลงนามเปนพยานฝายละ 1 คน คือ ฝายผูกู และฝายผูใหกู และใหเจาหนาที่สงเสริม
สหกรณลงนามในคํารับรองของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ
(4) หนังสือค้ําประกันเงินกู (ตามแบบฟอรมที่กําหนด) จํานวน 2 ชุด ตนฉบับ1 ฉบับ และคูฉบับ 1 ฉบับ
โดยตนฉบับติดอากรแสตมป ราคา 10 บาท และคูฉบับติดอากรแสตมป ราคา 5 บาท สําหรับวันที่ในหนังสือ
ค้ําประกัน ตองเปนวันที่ไมกอนวันที่ที่ระบุไวในหนังสือสัญญา
(5) ใหกลุมเกษตรกรเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
แยกตางหากจากเงินอื่น ๆ โดยระบุสาขา ธ.ก.ส. ชื่อบัญชี “เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร” ชื่อกลุมเกษตรกร............................ และสงสําเนาภาพถายเลขที่บัญชีเงินฝาก
ดังกลาวไปพรอมรายงานขอเบิกเงินกู เพื่อใหสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของกลุมเกษตรกร
(6) เมื่อกลุมเกษตรกร ไดรับเงินกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกรแลว ใหจัดสงหลักฐานในการรับเงินให
กลุมสงเสริมสหกรณสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือกลุมสงเสริมสหกรณสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที1,2
่ ดังนี้
(6.1) สงสําเนา statement หรือ สําเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารฯ (ที่แสดงยอดเงินกูที่
สํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2 ไดโอนเงินเขาบัญชีเรียบรอยแลว)
(6.2) ใบเสร็จรับเงินของกลุมเกษตรกร ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนกลุมเกษตรกร
อยางนอย 2 คน และระบุชื่อตําแหนงบุคคลดังกลาวใหชัดเจน และให ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ หรือ
สหกรณจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2 หรือเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่ไดรับ
มอบหมาย รับรองลายมือชื่อดานหลังใบเสร็จรับเงินตนฉบับ และเก็บไวที่สํานักงานสหกรณจังหวัด หรือ
สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2 เพื่อเปนหลักฐานการรับเงินของกลุมเกษตรกร

-22(7) เมื่อกลุมเกษตรกร ไดรับเงินกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกรแลว กลุมเกษตรกรจะตองนําเงินไปใช
ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญา เมื่อ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ หรือ สหกรณจังหวัด หรือ
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2 หรือเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่ไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบพบวากลุมเกษตรกรนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคถือวากลุมเกษตรกรผิดสัญญาจะถูกบอกเลิกสัญญา
และถูกเรียกเงินคืนทันที
การสงชําระหนี้ของกลุมเกษตรกร
เมื่อสัญญากูยืมเงินใกลจะครบกําหนดกลุมเกษตรกรควรจะรีบสงชําระหนี้ โดยใหกลุมเกษตรกรโอน
เงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานสหกรณจังหวัดหรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2 ที่ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขา.................ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย “เงินกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร” สํานักงานสหกรณจังหวัด...................................
หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่......................................
ทั้งนี้ ใหกลุมเกษตรกรสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินให กลุมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด
หรือ กลุมสงเสริมสหกรณ สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2 ทราบทันที เพื่อใหสํานักงานสหกรณจังหวัด
หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2 ดําเนินการตามแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน เงินทุนนอก
งบประมาณตอไป
เงื่อนไขอื่นๆ
(1) ใหกลุมเกษตรกรรายงานขอเบิกเงินกูภายใน 45 วัน นับจากวันที่กลุมเกษตรกรไดรับแจง จากกลุม
สงเสริมสหกรณ หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวากลุมเกษตรกรสละสิทธิ์ เวนแตจะไดแจงเหตุผลและความ
จําเปนใหสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2 ทราบกอน
(2) ตอไปในภายหนา หากกลุมเกษตรกรยังมีหนี้คางชําระตอกรมฯ และผูอํานวยการกลุมเสริมสหกรณ
หรือสหกรณจังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2 ตรวจสอบหากพบวากลุมเกษตรกร
มีที่ดิน หรือทรัพยสินที่สามารถนํามาจดทะเบียนจํานองเพิ่มเติมไดใหกลุมเกษตรกรจํานองทรัพยสินดังกลาว
เพิ่มเติมดวย และเมื่อกลุมเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ให ผูอํานวยการกลุม
สงเสริมสหกรณ หรือ สหกรณจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1, 2 ดําเนินการให
คณะกรรมการฯ ชุดใหมจัดทําหนังสือค้ําประกันเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ ชุดเดิม (ที่ขอกู) แลวสงสําเนา
หนังสือค้ําประกันที่ถายจากตนฉบับจริง และรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนกลุมเกษตรกรผูมีอํานาจ และ
สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ ฯ ชุดใหม ครั้งที่มีมติใหคณะกรรมการฯ ค้ําประกันเงินกูใหสํานักงาน
สหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1, 2 เปนหลักฐาน

-234.หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร
เพื่อใหการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร เปนไปตาม
ความจําเปน เหมาะสม โปรงใส คุมคาและประหยัด รวมทั้งเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 กรมสงเสริมสหกรณจึงไดกําหนดหลักเกณฑการจายเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร ดังนี้
1. การจายคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสําหรับคณะกรรมการพิจารณาเงินกู โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร และคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุมเกษตรกร ระดับจังหวัด และเจาหนาที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใชเงินกูกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร ใหเบิกจายตามหลักเกณฑ ดังนี้
1.1 อัตราคาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก ใหเบิกจายไดตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
1.2 การเดินทางไปปฏิบัติราชการ ใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริง
โดยประหยัด ไมเกินสิทธิที่ผูเดินทางจะพึงไดรับตามประเภทของพาหนะที่ใชเดินทาง และใหเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการโดยอนุโลม ในกรณีที่ตองการความรวดเร็วใหใชพาหนะอื่นได โดยอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจ
อนุญาต
1.3 แบบรายงานการเดินทาง เพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และเอกสารประกอบที่
ใชในการเบิกจายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
1.4 การเบิกจายเงิน และหลักฐานการจายใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
2. คาใชจายในการเดินทางเพื่อเขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
พัฒนากลุมเกษตรกร และคณะกรรมการพิจารณาเงินกู โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรระดับ
จังหวัด ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด
3. การจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
อัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจนหลักฐานการเบิกจายเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางกราชการ โดยอนุโลม
4. การจายคารับรอง
4.1 การจายคารับรอง ประเภทอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารในการจัดประชุมใหเบิกจายได
สําหรับคณะกรรมการพิจารณาเงินกู โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร และคณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรระดับจังหวัด ผูเขารวมประชุมและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของใหจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด ตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลมและอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติภายในวงเงินที่หนวยงานไดรับจัดสรร
4.2 หลักฐานการเบิกจายคารับรอง ใหใชหลักฐานการจายเงินตามระเบียบของทางราชการ โดย
อนุโลม โดยอนุโลมโดยใหเจาหนาที่ที่จัดประชุมเปนผูรับรองการจัดประชุม และจํานวนผูเขารวมประชุมเพื่อใชเปน
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินคารับรอง
5. การจัดซื้อ จัดจาง ใหใชระเบียบของทางราชการ โดยอนุโลม
6. การเบิกจายเงินคาบริหารจัดการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร นอกเหนือจาก
หลักเกณฑดังกลาวขางตน ใหขอทําความตกลงกับอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

บทที่ 3
การดําเนินงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท ปงบประมาณ 2558
3.1 เนื้อหาและขั้นตอนการดําเนินงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุมเกษตรกร สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท ไดดําเนินการตามหลักเกณฑพิจารณาเงินกู การเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชําระ
หนี้เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร ที่กรมสงเสริมสหกรณ
กําหนด ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได ดังนี้
3.1.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุมเกษตรกร ระดับจังหวัด ใชคําสั่งตั้งแตงคณะกรรมการฯ ครั้งแรกเมื่อเริ่มโครงการ (คําสั่งจังหวัดชัยนาท
ที่ 1292/2554)
3.1.2 วิเคราะหคําขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุมเกษตรกร และจัดทําเอกสารประกอบการประชุมเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินกูเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร ระดับจังหวัด
3.1.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร ระดับจังหวัด
- เสนอหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ในฐานะเลขานุการ
- จัดทําบันทึกคณะกรรมการฯ เสนอผูมีอํานาจพิจารณาลงนามพรอมสําเนารายงาน
การประชุม
3.1.4 รายงานรายละเอียดการอนุมัติเงินกู โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุม
เกษตรกร ตอกรมสงเสริมสหกรณ
3.1.5 แจงผลการพิจารณาเงินกู โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรใหกลุม
เกษตรกร และเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่ดูแลกลุมเกษตรกรทราบ
3.1.6 ตรวจสอบเอกสารประกอบรายงานการขอเบิกเงินกูกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรพรอมนําเสนอผูมีอํานาจลงนามในสัญญา รวมทั้งโอนเงินกู
เขาบัญชีกลุมเกษตรกรผูกู
3.1.7 แจงผลการโอนเงินพรอมสงคูฉบับสัญญาเงินกูและสัญญาค้ําประกันใหกลุมเกษตรกร
และใหกลุมเกษตรกรสงหลักฐานการรับเงินใหสํานักงานสหกรณจังหวัด และแจงเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่
รับผิดชอบดูแลกลุมเกษตรกร ติดตามการใชเงินกูใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามกําหนดระยะเวลา
3.1.8 ดําเนินการเรงรัดหนี้ใหกลุมเกษตรกรชําระหนี้ตามกําหนดสัญญา คือ เรงรัดกอนครบ
กําหนด 60 วัน และ 30 วัน
3.1.9 สงหลักฐานการตอบรับชําระหนี้ของกรมสงเสริมสหกรณใหกลุมเกษตรกรเก็บไวเปน
หลักฐาน
3.1.10 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนและรายไตรมาสของเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรสงกรมสงเสริมสหกรณ

-253.2 งานที่กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณเปนผูปฏิบัติงาน
3.2.1 การจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
พัฒนากลุมเกษตรกร ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย
1. สหกรณจังหวัด ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ รองประธานกรรมการ
3. ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ กรรมการ
4. ผูแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด กรรมการ
5. ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัด กรรมการ
6. ผูแทนกลุมเกษตรกร (3 คน) กรรมการ
7. ผูแทนสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด กรรมการ
8. นักวิชาการสหกรณ กรรมการ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ และเลขานุการ
โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. พิจารณาคําขอกูเงินกองทุนฯ ของกลุมเกษตรกร เพื่อนําเสนอผูมีอํานาจอนุญาต
2. ตรวจสอบการใชเงินกูใหเปนไปตามเงื่อนไขแหงสัญญากูยืม
3. ติดตามควบคุม เรงรัดหนี้เงินกู
4. พิจารณาการชดลดหรืองดคาปรับ การขอขยายการชําระหนี้ และการขออนุญาตอื่นๆ ตาม
เงื่อนไขแหงสัญญากูยืม ผลการพิจารณาใหเสนอกรมสงเสริมสหกรณเพื่อดําเนินการตอไป
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2.2 วิเคราะหคําขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุมเกษตรกรเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร
ระดับจังหวัด
ในปงบประมาณ พ.ศ.
2558 กลุมเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท ไดยื่นคําขอกูเงินโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร รวม 14 กลุม เปนเงินทั้งสิ้น 4,734,900.- บาท (สี่ลานเจ็ดแสน
สามหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่ ชื่อกลุมเกษตรกร
วัตถุประสงค
จํานวนเงิน
1 กลุมเกษตรกรทํานาสุขเดือนหา
จัดหาสินคามาจําหนาย
400,000.2 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวไรพัฒนา
สงเสริมการผลิต (ปลูกออย)
500,000.3 กลุมเกษตรกรทําสวนผักศิลาดาน
สงเสริมการผลิต (ทําสวนผัก)
500,000.4 กลุมเกษตรกรตําบลสุขเดือนหา
เปนทุนในการปลูกออย
300,000.5 กลุมเกษตรกรทําไรกะบกเตี้ย
จัดหาสินคามาจําหนาย
300,000.6 กลุมเกษตรกรหางน้ําสาคร หมูที่ 3
สงเสริมการผลิต (ปลูกขาว)
210,000.7 กลุมเกษตรกรหางน้ําสาคร หมูที่ 1 - หมูที่ 2 สงเสริมการผลิต (ปลูกขาว)
224,900.8 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวนางลือ
สงเสริมการผลิต (ปลูกขาว)
300,000.9 กลุมเกษตรกรหางน้ําสาคร หมูที่ 4
สงเสริมการผลิต (ปลูกขาวและออย) 210,000.10 กลุมเกษตรกรทําสวนวังไกเถื่อน
จัดหาวัสดุการเกษตรมาจําหนาย
450,000.-

-26ที่ ชื่อกลุมเกษตรกร
11 กลุมเกษตรกรทํานาวังไกเถื่อน
12 กลุมเกษตรกรทํานาโพงาม
13 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหนองนอย
14 กลุมเกษตรกรหางน้ําสาคร หมูที่ 5
รวมทั้งสิ้น

วัตถุประสงค
จัดหาสินคามาจําหนาย
สงเสริมการผลิตขาวเปลือก
จัดหาสินคามาจําหนาย (ปุย)
สงเสริมการผลิตทางการเกษตร (ทํานา)

จํานวนเงิน
400,000.350,000.500,000.140,000.4,734,900.-

เมื่อสํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท ไดรับคําขอกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรจากกลุมเกษตรกร เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารและขอมูล ถาหากพบวา คําขอกูไมถูกตองหรือเอกสารไมครบถวนและผูยื่นคําขอไมสามารถแกไขได
ในทันที ใหจัดทําบันทึกระหวางผูยื่นคําขอกูและผูรับคําขอกู โดยระบุรายการความบกพรองและรายการที่
ตองการใหแกไข พรอมกําหนดระยะเวลาการแกไขและจัดสงเอกสารในสวนที่ขาดใหชัดเจน หากกําหนด
ระยะเวลาแลว ผูยื่นคําขอไมมายื่นแกไข หรือสงเอกสารภายในระยะเวลาที่กําหนดใหสงเรื่องคําขอกูเงินคืน
ถาเอกสารครบถวนตามแบบคําขอกูเงิน เจาหนาที่ลงทะเบียนรับหนังสือขอกูเงินของกลุม
เกษตรกร และนําขอมูลจาก งบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนปลาสุด มาใชประกอบการ
วิเคราะห ดังตอไปนี้
(
1) วิเคราะหแผนการดําเนินธุรกิจและงบกระแสเงินสด เพื่อพิจารณาความเปนไปไดของ
โครงการที่มีความตองการและความจําเปนในการใชเงินกู เมื่อสิ้นสุดโครงการแลวกลุมเกษตรกรตองมีรายไดเกิน
จุดคุมทุน และสามารถสงคืนเงินกูและสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
(2) วิเคราะหผลการดําเนินธุรกิจในปที่ผานมา โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินธุรกิจในปที่ผาน
มากับแผนงานที่กลุมเกษตรกรขอกูวามีความเปนไปได และมีแนวโนมที่จะประสบผลสําเร็จ โดยตองสอดคลอง
กับความเปนจริง เกิดประโยชนตอกลุมเกษตรกรและสมาชิก หากกลุมเกษตรกรขาดทุนในธุรกิจที่ทําแผนขอกู
เงินมา ตองชี้แจงถึงสาเหตุที่ทําใหขาดทุนในธุรกิจนั้น เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป
(3) วิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยตรวจสอบวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปของกลุม
เกษตรกรโดยเปรียบเทียบกับหนี้สินที่กลุมเกษตรกรมีอยูวาเกินวงเงินหรือไม
3.2.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุม
เกษตรกร ระดับจังหวัด
• กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ ดําเนินทําหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ ในฐานะเลขานุการ
เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบเอกสารคําขอกู และวิเคราะหคําขอกูเงินกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรแลว จากนั้นดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ เสนอสหกรณจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ เปนผูลง
นามในหนังสือเชิญประชุม โดยแนบรายชื่อกลุมเกษตรกรที่แสดงความประสงคขอกูเงินใหทราบ จากนั้นจัดสง
หนังสือใหคณะกรรมการพิจารณาเงินกูและประสานทางโทรศัพทอีกครั้งหนึ่ง กอนวันประชุม
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร ระดับจังหวัด จํานวน 2 ครั้ง

-27• จัดทําบันทึกรายงานคณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ เสนอผูมีอํานาจลงนามพรอมสําเนา
รายงานการประชุม
จากผลการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร เจาหนาที่
รับผิดชอบไดจัดทําบันทึกรายงานคณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ พรอมสําเนารายงานการประชุมเสนอผูมี
อํานาจพิจารณาลงนามอนุญาต
3.2.4 รายงานรายละเอียดการอนุมัติเงินกูตามผลการประชุมตอกรมสงเสริมสหกรณ
หลังจากผูมีอํานาจลงนามอนุญาตใหกลุมเกษตรกรกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรแลว เจาหนาที่ไดจัดทํารายงานรายละเอียดการอนุมัติเงินกูตอกรม
สงเสริมสหกรณ
3.2.5 แจงผลการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรใหกลุม
เกษตรกรและเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่ดูแลกลุมเกษตรกรทราบ
เมื่อผูมีอํานาจไดลงนามอนุญาตใหกลุมเกษตรกรกูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร เจาหนาที่ไดดําเนินการแจงผลการพิจารณาเงินกูใหกลุมเกษตรกร
และเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบทราบ เพื่อใหกลุมเกษตรกรดําเนินการจัดทํารายงานการขอเบิกเงินกู
โดยใหกลุมเกษตรกรจัดสงเอกสารประกอบรายงานขอเบิกเงินกู ประกอบดวย
(1) หนังสือขอเบิกเงินของกลุมเกษตรกร
(2) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีมติ
(2.1) ขอเบิกเงินกู
(2.2) แตงตั้งผูแทนของกลุมเกษตรกรเพื่อลงนามในหนังสือสัญญากูยืมฯ จํานวน 2 คน
ตามขอบังคับที่กําหนด โดยระบุชื่อและตําแหนงใหชัดเจน
(2.3) ใหคณะกรรมการดําเนินการของกลุมเกษตรกรทุกคนและผูจัดการ (ถามี) ค้ําประกัน
เงินกู
(2.4) ใหกลุมเกษตรกรจํานองทรัพยสินตอกรมสงเสริมสหกรณ (กรณีมีทรัพยสิน) เปน
ประกันเงินกูดวยโดยแตงตั้งผูแทนของกลุมเกษตรกร เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการทํานิติกรรมจํานองทรัพยสิน
ของกลุมเกษตรกรเปนประกันหนี้ตอกรมสงเสริมสหกรณ
(3) หนังสือสัญญากูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร (ตามแบบฟอรมที่กําหนด) จํานวน 2
ฉบับ ตนฉบับ 1 ฉบับ และคูฉบับ 1 ฉบับ ซึ่งกลุมเกษตรกรผูกูไดใหผูแทนของกลุมเกษตรกร จํานวน 2 คน ที่
ไดรับแตงตั้งลงนามเรียบรอยแลว และใหสหกรณจังหวัด ลงนามในฐานะผูใหกูยืมแทนกรมฯ ตามคําสั่งกรม
สงเสริมสหกรณ ที่ 259/2546 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และจัดใหมีผูลงนามเปนพยานฝายละ 1
คน คือ ฝายผูกู และฝายผูใหกู และใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณลงนามในคํารับรองของเจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ
(4) หนังสือค้ําประกันเงินกู (ตามแบบฟอรมที่กําหนด) จํานวน 2 ชุด ตนฉบับ 1 ชุด และคู
ฉบับ 1 ชุด โดยตนฉบับติดอากรแสตมป ราคา 10 บาท และคูฉบับติดอากรแสตมป ราคา 5 บาท สําหรับวันที่
ในหนังสือค้ําประกัน ตองเปนวันที่ไมกอนวันที่ที่ระบุไวในหนังสือสัญญาฯ
(5) ใหกลุมเกษตรกรเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรแยกตางหากจากเงินอื่นๆ โดยระบุสาขา ธ.ก.ส. ชื่อบัญชี "เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร " ชื่อกลุมเกษตรกร............................... และสงสําเนาภาพถายเลขที่
บัญชีเงินฝากดังกลาวไปพรอมรายงานขอเบิกเงินกู เพื่อใหสํานักงานสหกรณจังหวัด โอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ของกลุมเกษตรกร

-28เมื่อดําเนินการตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวยแลว นําเสนอสหกรณจังหวัดชัยนาท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจายเงิน โดยดําเนินการลงนามในใบโอนเงิน 2 ใน 4 คน ตามเงื่อนไขที่ขอเปดบัญชีเงินฝาก
ไวกับธนาคาร แลวโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุมเกษตรกรผูกูตามจํานวนที่ไดรับอนุญาตใหกู
3.2.6 แจงผลการโอนเงินพรอมสงคูฉบับสัญญาเงินกูยืมและสัญญาค้ําประกันใหกลุม
เกษตรกร และใหกลุมเกษตรกรสงหลักฐานการรับเงินใหสํานักงานสหกรณจังหวัด
เมื่อดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของกลุมเกษตรกรเรียบรอยแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ไดแจงการโอนเงินใหกลุมเกษตรกรทราบและใหกลุมเกษตรกรดําเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบยอกเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาที่
กลุมเกษตรกรไดเปดบัญชีไว
(2) จัดทําใบเสร็จรับเงิน โดยใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนกลุมเกษตรกรอยางนอย 2 คน
และระบุชื่อตําแหนงบุคคลดังกลาวใหชัดเจน
(3) สงสําเนา statement หรือ สําเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารฯ (ที่แสดงยอดเงินกูที่
สํานักงานสหกรณจังหวัด โอนเขาบัญชีเรียบรอยแลว) และรับรองสําเนาถูกตองสงใหสํานักงานสหกรณจังหวัด
(4) กลุมเกษตรกรจะตองนําเงินไปใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งหากกลุมเกษตรกร
ใชเงินกูผิดวัตถุประสงคจะถูกเรียกเงินคืนทันที และหากกลุมเกษตรกรหมดความจําเปนในการใชเงินกูแลวให
ชําระเงินกูคืนทันที
(5) ในกรณีที่กลุมเกษตรกรมีการเปลี่ยนคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมและกลุมเกษตรกรยัง
มีหนี้กองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร ตองใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหมค้ําประกันเงินกูเพิ่มทุกกรณีโดยคณะกรรมการชุดเกาก็ยังไมพนภาระการค้ําประกันเงินกู
3.2.7 ดําเนินการเรงรัดหนี้ใหกลุมเกษตรกรชําระหนี้ตามกําหนดสัญญา คือ เรงรัดกอนครบ
กําหนด 60 วัน และ 30 วัน
หลังจากที่กลุมเกษตรกร ไดเบิกรับเงินกูไปแลว เพื่อประโยชนในการติดตามเรงรัดหนี้ ได
ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการติดตามการเรงรัดหนี้สัญญาที่กลุมเกษตรกรกูยืมไปจากกรมสงเสริม
สหกรณ
(1) แจงเตือนใหชําระหนี้ครั้งที่ 1 โดยดําเนินการแจงใหกลุมเกษตรกรทราบกอนครบกําหนด
ชําระหนี้คืน 60 วัน โดยแจงรายละเอียดวากลุมเกษตรกรไดกูยืมเงินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุม
เกษตรกรจํานวนเทาไร วัตถุประสงคเพื่อดําเนินการอะไร ซึ่งจะครบกําหนดชําระเงินวันที่เทาไร โดยใหกลุม
เกษตรกรชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา หากพนระยะเวลาที่กําหนดกลุมเกษตรกรจะตองสงเงิน
ตนตามสัญญาพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 (สาม) ตอป นับแตวันที่ผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืมจนกวาจะชําระ
คืนแกผูใหกูยืมเสร็จสิ้นครบถวน รวมทั้งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ เกิดจากบัญชีเงินฝากที่กลุมเกษตรกรเปดไว
เพื่อรับเงินกู โดยใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท ณ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาชัยนาท ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท เลขที่บัญชี 01-017-2-55312-8 และ
แจงใหหนวยสงเสริมที่รับผิดชอบติดตามเรงรัดหนี้ใหกลุมเกษตรกรชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
กําหนด

-29(2) แจงเตือนใหชําระหนี้ครั้งที่ 2 โดยดําเนินการแจงใหกลุมเกษตรกรทราบกอนครบกําหนด
ชําระหนี้คืน 60 วัน โดยแจงรายละเอียดวากลุมเกษตรกรไดกูยืมเงินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุม
เกษตรกรจํานวนเทาไร วัตถุประสงคเพื่อดําเนินการอะไร ซึ่งจะครบกําหนดชําระเงินวันที่เทาไร โดยใหกลุม
เกษตรกรชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา หากพนระยะเวลาที่กําหนดกลุมเกษตรกรจะตองสงเงิน
ตนตามสัญญาพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 (สาม) ตอป นับแตวันที่ผิดนัดชําระหนี้เงินกูยืมจนกวาจะชําระ
คืนแกผูใหกูยืมเสร็จสิ้นครบถวน รวมทั้งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ เกิดจากบัญชีเงินฝากที่กลุมเกษตรกรเปดไว
เพื่อรับเงินกู โดยใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท ณ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาชัยนาท ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท เลขที่บัญชี 01-017-2-55312-8 และ
แจงใหหนวยสงเสริมที่รับผิดชอบติดตามเรงรัดหนี้ใหกลุมเกษตรกรชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่
กําหนด
จากการดําเนินการดังกลาว ทําใหกลุมเกษตรกรผูกูไดทราบและเตรียมความพรอมในการสง
ชําระหนี้ทําใหกลุมเกษตรกรผูกูสามารถสงชําระหนี้ไดตามกําหนดสัญญา ซึ่งเปนการรักษาวินัยทางการเงินของ
กลุมเกษตรกรที่กูเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร
3.2.8 สงหลักฐานการตอบรับการชําระหนี้ของกรมสงเสริมสหกรณใหกลุมเกษตรกรเก็บไว
เปนหลักฐาน
เนื่องจากการบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห กรมสงเสริมสหกรณไดใหสํานักงานสหกรณ
จังหวัดเปนผูดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินกู เพื่อตัดหนี้ใหกลุมเกษตรกร และดําเนินการสงหลักฐานการตอบรับ
การชําระหนี้เงินกู ใหกลุมเกษตรกรเก็บไวเปนหลักฐาน หากรายการหักชําระหนี้ ไมถูกตอง ใหกลุมเกษตรกรแจง
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาททันที เพื่อจะไดดําเนินการแกไขใหถูกตอง
3.2.9 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติประจําเดือนและรายไตรมาสของเงินกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรสงกรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยนาท โดยกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ
จัดสงเอกสารที่เกี่ยวของและรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) แบบรายงานหนี้คางชําระ ผลการจายเงินกูและคาบริหารจัดการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
(2) สรุปแบบตรวจสอบ ติดตามผลการใชเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุม
เกษตรกร กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
(3) แบบรายงานผลการแกไขปญหาหนี้คางชําระ เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
(4) รายงานทางการเงิน เงินทุนนอกงบประมาณ
3.3 ผลงานของการจัดทํากองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร
3.3.1 ผลงานเชิงปริมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน
2558) เสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร ระดับจังหวัด
ใหกับกลุมเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทที่เสนอขอกูทั้งสิ้น 14 แหง
3.3.2 ผลงานเชิงคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ตุลาคา 2556 - 30 กันยายน
2557) มีกลุมเกษตรกรที่ถึงกําหนดชําระ จํานวน 14 สัญญา เปนเงิน 4,673,900.- บาท กลุมเกษตรกร
สามารถสงชําระหนี้ได จํานวน 14 สัญญา เปนเงิน 4,673,900.- บาท คิดเปนรอยละ 100.- ของหนี้ถึง
กําหนดชําระ

-303.4 การนําไปใชเพื่อเกิดประโยชนของเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา
กลุมเกษตรกร
3.4.1 กลุมเกษตรกรที่ไดรับเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
พัฒนากลุมเกษตรกร นําไปใชเปนทุนในการดําเนินธุรกิจของกลุมเพื่อใหบริการแกสมาชิก
3.4.2 สมาชิกกลุมเกษตรกรมีเงินทุนพอในการประกอบอาชีพการเกษตร สามารถลดตนทุน
การผลิต และรายไดเพิ่มขึ้น
3.4.3 สมาชิกกลุมเกษตรกร ไมมีแหลงเงินทุนใหกูยืม ทําใหกลุมเกษตรกรจําเปนตองสราง
วินัยใหสมาชิกนําเงินกูที่ไดรับมาสงชําระหนี้คืนกลุมเกษตรกรตามกําหนดสัญญา เพื่อกลุมเกษตรกรจะไดสง
ชําระหนี้คืนกรมสงเสริมสหกรณ และขอกูเงินสัญญาใหมไปเปนเงินทุนหมุนเวียน

บทที่ 4
ขอเสนอในการสงเสริมงานกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร
จากผลดําเนินงานที่ผานมาของเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
พัฒนากลุมเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท ที่ไดดําเนินงานมา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2558 การปฏิบัติงานเปนไปดวยดีแตบางขั้นตอนมีความยุงยาก จากการดําเนินงานที่ผานมากลุมสงเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ไดขอนําขอเสนอเพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินงานกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร ดังนี้
1. ของบประมาณเพื่อจัดใหมีการอบรมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร ทุกปตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อใหกลุม
เกษตรกรที่ประสงคขอกูเงินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตร เขาใจในขั้นตอนการขอกูเงิน
เนื่องจากในการขอกูเงินจะตองทําตามหลักเกณฑตางๆ ของโครงการที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด ซึ่งมีขั้นตอน
ดําเนินการหลายขั้นตอน
2. แนะนําสงเสริมใหสมาชิกกลุมเกษตรกรมีการสรางวินัยทางการเงินที่ดี โดยสมาชิกที่ไดรับ
เงินกูจากกลุมเกษตรกรตองนําเงินกูมาชําระหนี้กับกลุมเกษตรกรตามกําหนดในสัญญา เพื่อที่กลุมเกษตรกรจะ
ไดเตรียมสงชําระคืนเงินกูใหกับกรมสงเสริมสหกรณไดตามสัญญา เพื่อที่จะตองดําเนินการทําเรื่องขอกูเงินมา
เปนทุนหมุนเวียนใหม และไมมีเปนการผิดนัดชําระหนี้กับกรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งจะทําใหกลุมเกษตรกรขาด
คุณสมบัติในการกูเงินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกร

