สานักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
องค์ความรู้ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
ชื่อหน่วยงาน สานักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
องค์ความรู้

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทาโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิก
สถาบันเกษตรกร โดยให้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) เป็นแหล่งรับเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนาไป
สนับ สนุ นเงินกู้แก่สมาชิกในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวี ยน เพื่อการลงทุนพัฒนาแหล่งน้าในไร่นาของตนเอง
อย่ างเป็ น ระบบ สร้ างโอกาสในการผลิ ตเกษตรกรรม ลดความเสี่ ยงจากใช้ น้าชลประทาน และแหล่ ง น้ า
จากธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการโครงการ ได้แก่
1) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
เงินทุนและงบดาเนินงาน 2) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ให้การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมในไร่นา ๓) กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้าบาดาล ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการการจัดการน้า
ในระบบไร่นา ๔) กรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตร ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิต
และการตลาด
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ได้ รั บ พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณจากกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เ พื่ อ ด าเนิ น โครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการทาเกษตรกรรม ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้า และส่งเสริม
การจั ดระบบไร่ นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยื น มีแหล่งน้าในแปลงเกษตรของตนเอง ลดการพึ่งพาน้าจาก
ระบบชลประทานและแหล่ งน้ าธรรมชาติ รวมทั้ งสร้ างการเปลี่ ยนแปลงจากระบบการท าเกษตรกรรมแบบ
พึ่งพาธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้า กาหนดพื้นที่เป้าหมายได้แก่
สถาบันเกษตรกร ทั้งในเขตชลประทานและเขตรับน้าฝนในจังหวัดพิจิตร จานวน 91 ราย พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เฉลี่ยรายละ 20 ไร่ โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร แจ้งเข้าร่วมโครงการ จานวน 13 แห่ง มีสมาชิก
จานวน 420 ราย แบ่งเป็นสมาชิกแจ้งความประสงค์เพื่อขุดสระ จานวน 128 ราย เจาะบ่อบาดาลจานวน 292 ราย
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๕ ปี วงเงิน งบประมาณทั้งสิ้น
4,550,000.- บาท ประกอบด้วย
1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สถาบันเกษตรกร ในวงเงิน 4.55 ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลา ๕ ปี
และชาระคืนเงินทุนปีละ 0.91 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระเก็บกักน้าพร้อมอุปกรณ์ และขุดเจาะ
ระบบน้าบาดาลหรือปรับปรุงระบบพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้
1) ขุดสระเก็บกักน้าในพื้นที่ประมาณ 2 งาน ความลึกไม่น้อยกว่า ๒ เมตร พร้อมกับอุปกรณ์
เครื่องสูบน้า ท่อน้า ในระบบน้าหยด หรือพ่นละอองน้า งบประมาณเฉลี่ยรายละ 50,000 บาท
2) ขุดเจาะระบบน้าบาดาล หรือปรับปรุงระบบน้าบาดาล พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้า ท่อน้าใน
ระบบน้าหยดหรือพ่นละอองน้า งบประมาณเฉลี่ยรายละ 50,000 บาท
2. งบดาเนินงานจ่ายขาด เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการโครงการของส่วนราชการ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
กรอบวงเงิน 47,000 บาท ดังนี้
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1) ค่าจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด เพื่ออนุมัติเงินให้สถาบันเกษตรกร
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ในการสารวจพื้นที่ จัดทาข้อมูลสมาชิกและแผนที่ตาแหน่งแปลงที่จะ
เข้าร่วมโครงการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้ดาเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัดพิจิตร
ประกอบด้วย
1. สหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
กรรมการ
3. ผู้แทนสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
กรรมการ
๔. ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
กรรมการ
๕. ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร
กรรมการ
6. ผู้แทนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจิตร
กรรมการ
7. ผู้แทนสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิจิตร กรรมการ
8. ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร
กรรมการ
9. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร
กรรมการ
10.ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กรรมการและเลขานุการ
11.นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. พิจารณาวงเงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามที่ได้รับจัดสรร ให้ส หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตาม
กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร เพื่อพิจารณาให้เงินกู้ยืมต่อไป
๒. คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ
3. ให้ความเห็นชอบผลการสารวจและจัดทาแผนผังแปลงพื้นที่ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
4. พิจารณาและวิเคราะห์คาขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกรเพื่อ
นาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
5. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญากู้ยืม
6. ติดตามควบคุม และเร่งรัดหนี้เงินกู้
7. พิจารณาอนุมัติและอนุญาตการของดคิดค่าปรับ การขอขยายระยะเวลาการชาระหนี้ และการขออนุญาตอื่นๆ
ตามเงือ่ นไขแห่งสัญญากู้ยืม และแจ้งผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ
8. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ตามแนวคิดการประสานประโยชน์ภาครัฐ
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สานั กงานสหกรณ์จั งหวัด พิจิ ตร ได้จัดให้มีการประชุม โดยให้ ทุกคนในส านักงานมีส่ ว นร่วมในการ
กาหนดวิธีดาเนินการ เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
โดยสถาบันเกษตรกรแต่ละแห่งต้องมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีความจาเป็นต้องมีแหล่งน้า
สารอง และลักษณะพื้นที่มีความเหมาะสมในการขุดสระเก็บกักน้าฝนหรือเจาะบ่อบาดาล เบื้องต้นได้พิจารณา
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งตามประกาศภัยพิบัติของจังหวัด และพิจารณาศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป็นลาดับแรก ผลการคัดเลือกได้สถาบันเกษตรกรเป้าหมายจานวน 13 แห่ง สมาชิกเป้าหมาย 91 ราย ดังนี้
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1) สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จากัด
2) สหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี จากัด
3) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสามง่ามหนึ่ง จากัด
4) สหกรณ์โคนมการเกษตรพิจิตร จากัด
5) สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จากัด
6) สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จากัด
7) สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จากัด
8) สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จากัด
9) กลุ่มเกษตรกรทานาย่านยาว
10) กลุ่มเกษตรกรทานาท่าบัว
11) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้าทุ่งน้อย
12) กลุ่มเกษตรกรทานาท่านั่ง
13) กลุ่มเกษตรกรทาสวนบางคลาน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

23
17
8
10
7
3
5
5
4
2
3
2
2

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

3. ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ สารวจและจัดทา
แผนผังแปลงพื้นที่ของสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายจานวน 91 ราย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ระบบน้า
ในแปลงไร่นา ตามระบบการส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกู้
ของสถาบันเกษตรให้แก่สมาชิก
4. สถาบันเกษตรกรพิจารณาให้เงินกู้ยืมเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาแก่สมาชิกตามแผนผังแปลงพื้นที่
ที่ได้สารวจและจัดข้อมูล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัดว่า สมาชิกรายนั้นๆ
มีศักยภาพและพื้นทีท่ ี่มีความเหมาะสมในการเก็บกักน้าได้
5. จัดอบรมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
6. ติดตามและตรวจสอบ รวมทั้งแนะนางานตามแผนงานและกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนคาขอกู้เงินของ
สถาบันเกษตรกรเพื่อประเมินผลโครงการ
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แผนผังกระบวนการดาเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด
คัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สารวจและจัดทาแผนผังแปลง
พื้นที่ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรพิจารณาให้เงินกู้ยืม
เพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาแก่สมาชิก

จัดอบรมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ

ติดตาม ตรวจสอบ และแนะนา
1.การจัดทาคาขอกู้เงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.การพัฒนาแหล่งน้าในไร่นาของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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ซึ่งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารความเสี่ยงโครงการ ดังนี้
๑. สมาชิกที่เข้าร่วมจะต้องไม่เป็นหนี้ผิดนัดกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2. สมาชิกมีระบบน้าในไร่นาสามารถสร้างโอกาสในการทาการเกษตรแบบไม่พึ่งธรรมชาติ วางแผน
การผลิตได้ ลดความเสี่ยงจากภัยแล้งหรือภัยธรรมชาติ เนื่องจากสามารถวางแผนหรือเลื่อนระยะเวลาการ
เพาะปลูกได้เอง
จากการดาเนินโครงการ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยเพื่อสร้าง
และพัฒนาระบบน้าในไร่นาจานวน 91 ราย แบ่งเป็น
1. ขุดสระน้า/ปรับปรุงสระน้า
จานวน 39 ราย
2. ขุดบ่อบาดาล/ปรับปรุงบ่อบาดาล จานวน 48 ราย
3. จัดหาอุปกรณ์
จานวน 4 ราย
โดยสานักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได้ติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้
1. จากการติดตามและตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสถาบันเกษตรกรทั้ง 13 แห่ง พบว่ามีการใช้เงินกู้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกแห่ง และมีการจัดทาสัญญากู้ยืมเงินถูกต้องครบถ้วนทุกแห่ง
2. จากการสุ่มตรวจสอบและติดตามการพัฒนาแหล่งน้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรทั้ง 13 แห่ง
พบว่าสมาชิกทุกรายได้ดาเนินการพัฒนาแหล่งน้าในไร่นาของตนเองอย่างเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่า
3. สานักงานสหกรณ์จังหวัด จัดทารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเป็นประจา ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
4. สานักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานแผนงานบูรณาการส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
ส านั กงานสหกรณ์ จั งหวั ดพิจิ ตร ได้จัดให้ มีการประชุมโดยให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีส่ วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ด้านกระบวนการสารวจความเหมาะสมพื้นที่ของสมาชิกเข้าร่วมโครงการที่อาจเกิด
ความล่าช้า เนื่องจากมีข้อจากัดดังนี้
1.สมาชิ ก ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตขุ ด เจาะบ่ อ บาดาลตามกฎ หมาย ระเบี ย บของส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจิตร
2. ผู้ ป ระกอบการขุ ด เจาะบ่ อ บาดาลต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ป ระกอบการขุ ด เจาะบ่ อ บาดาล
ตามกฎหมาย ระเบีย บของสานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมพิจิตร จึงจะดาเนินการขุดเจาะ
บ่อบาดาลให้แก่ผู้ว่าจ้างได้
3. ผู้ประกอบการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบการขุดเจาะบ่อบาดาลมีน้อยราย
ส่งผลให้สมาชิกขุดเจาะบ่อบาดาลและพัฒนาระบบน้าในไร่นาล่าช้า ไม่ทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก
องค์ความรู้ที่ได้
แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสารวจความเหมาะสมพื้นที่ของสมาชิกได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
โครงการชลประทานจั ง หวั ด พิ จิ ต ร และส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
ในการสารวจความเหมาะสมและให้ความเห็นเฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
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1. สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร ให้ความเห็นเฉพาะความเหมาะสมของพื้นที่สมาชิ กที่แจ้งความประสงค์
จะขุดสระน้าตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกรมพัฒนาที่ดินกาหนด
2. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พิจิตร ให้ความเห็นเฉพาะความเหมาะสม
ของพื้นที่สมาชิกที่แจ้งความประสงค์เจาะบ่อบาดาลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของกรมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกาหนด
3. โครงการชลประทานจั ง หวั ด พิ จิ ต ร ให้ ค วามเห็ นเฉพาะความเหมาะสมของพื้ น ที่ข องสมาชิ ก
ด้านพื้นที่ที่มีเอกสารการครอบครองพื้นที่ถูกต้องเหมาะสมแก่การสร้างระบบน้า
********************************************

