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คู่มือโครงการสนับสนุนสนิเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 
1. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ โดยสนับสนุนให้
เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต จ าหน่ายและบริหารจัดการร่วมกัน (ในรูปของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร                 
และวิสาหกิจชุมชน) เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของตลาด เชื่อมโยงการตลาด และบริหารจัดการ ให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์
ของสินค้า ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร โดยบูรณาการการ
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร และได้ปรับกระบวนการท างานเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานบูรณาการลงท างานในพ้ืนที่
เดียวกัน (แปลงใหญ่) เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานและความต้องการของเกษตรกร  
นอกจากนี้ได้ประสานงานกับภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาแปลงใหญ่ โดยเฉพาะในด้านการตลาดและการ
บริหารจัดการ ซึ่งการด าเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่จะประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์              
ที่ก าหนดคือ ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน และแข่งขันได้               
ทั้งนี้ ได้มีก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปี 2559 จ านวน 650 แปลง 
แบ่งเป็น แปลงใหญ่ข้าว จ านวน 426 แปลง และแปลงใหญ่สินค้าอ่ืนๆ จ านวน 224 แปลง 

การที่จะให้เกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นสมาชิกแปลงใหญ่สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีเงินทุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในแปลงใหญ่สามารถน าไปพัฒนา
กิจกรรมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการผลิต และการตลาด ที่จะน าไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการ
บริหารจัดการที่เข้มแข็ง ในการนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อคราวประชุมวันที่ 30 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระยะเวลาโครงการ 3 ปี                     
โดยรัฐบาลอนุมัติจ่ายค่าชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอัตราดอกเบี้ย        
ร้อยละ 3 บาทต่อปี และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรียกเก็บจากสหกรณ์การเกษตร  
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนซ่ึงบริหารจัดการแปลงใหญ่ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 0.01 บาท
ต่อปี ทั้งนี้ แปลงใหญ่สินค้าเกษตรอ่ืนๆ ยกเว้นข้าว จะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเวลา 3 ปี ส่วนแปลง
ใหญ่สินค้าข้าว จะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเวลา 2 ปี ต่อเนื่องจากโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่ม
ชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 ซึ่งสนับสนุนเป็นเวลา 1 ปี  โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับสหกรณ์
การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นเงินทุนในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาด  
 
2. ค านิยาม 
 2.1 “ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” หมายถึง การส่งเสริมให้เกษตรกร 
รวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกันตลอดจนการจัดการด้านการตลาด เพื่อการลดต้นทุน       
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวก ซึ่งระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ดั งกล่าวกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน 
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 2.2 “กลุ่มการผลิตภายใต้ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” หมายถึง การ
รวมกลุ่มท าการปลูกพืช ประมงและปศุสัตว์ จ าแนกตามจ านวนพ้ืนที่ และจ านวนสมาชิก ดังนี้ 

2.2.1 พืชไร่  ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และข้าว ซึ่งแต่ละชนิดต้องมีพื้นที่รวมกัน
ตั้งแต่ 1,000 ไร่ ขึ้นไปและจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 ราย  

2.2.2 ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชอ่ืนๆ ซึ่งแต่ละชนิดต้องมีขนาดพ้ืนที่
รวมกันตั้งแต่ 300 ไร่ ขึ้นไปหรือจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 ราย  

2.2.3 ประมงและปศุสัตว์ ซึ่งแต่ละชนิดต้องมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 300 ไร่ หรือ
หน่วยขึ้นไป (ปศุสัตว์ ให้คิดเป็นหน่วย โค 1 ตัว เท่ากับ 0.65 หน่วย กระบือ 1 ตัว เท่ากับ 0.70 
หน่วย แพะ-แกะ 1 ตัว เท่ากับ 0.10 หน่วย สัตว์ปีก 1 ตัว เท่ากับ 0.01 หน่วย ) หรือจะต้องมีสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 50 ราย 
 ทั ้งนี ้ เพื ่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการในการส่งเสริมการรวมกลุ ่มของ
เกษตรกรให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง ดังนั้นหากพบว่ากลุ่มด าเนินการปลูกไม้ผล พืชผัก ไม้
ดอกไม้ประดับ และพืชอ่ืนๆ ตลอดจนการท าประมงและปศุสัตว์ รวมกลุ่มกันได้จ านวนตั้งแต่ 300 ไร่
หรือหน่วยขึ้นไป โดยต้องมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป  
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต
สินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกิดความม่ันคงในอาชีพ และ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด  

3.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของชุมชนแบบครบวงจร 
ตั้งแต่การผลิต การจัดการคุณภาพและการจัดการด้านการตลาด เพ่ือให้เกษตรกรมีต้นทุนที่เหมาะสม และมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
 
4. เป้าหมายการสนับสนุนสินเชื่อ 

4.1 สนับสนุนสินเชื่อให้แก่สถาบันเกษตรกร ( สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน) ทีส่มาชิกเข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้แก่ที่ผ่านความเห็นชอบโครงการขอสนับสนุน
สินเชื่อจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จ านวน  650  แปลง วงเงินกู้สถาบัน
เกษตรกรละไม่เกิน 5 ล้านบาท จ าแนกตามกลุ่มการผลิตได ้ดังนี้ 

      (1) ข้าว   จ านวน  426  แปลง   
      (2) พืชไร่   จ านวน   110  แปลง  
      (3) ไม้ผลพืชผักและพืชอ่ืนๆ จ านวน    69  แปลง  
      (4) ปศุสัตว์   จ านวน    25  แปลง   
      (5) ประมง   จ านวน    20  แปลง 
4.2 วงเงินสินเชื่อรวมตามโครงการ จ านวน 3,250 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
4.3 สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนในการผลิตทางการเกษตร การแปรรูป

ผลผลิต และการรวบรวมผลผลิตจ าหน่าย ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้  
 1) จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ เครื่องจักรกลขนาดเล็ก 
 2) เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต 
 3) จัดหาและหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าในแปลง 
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 4) จัดหาและหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงเรือน ลานตาก 
 5) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์  
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
ด าเนินการ ในพ้ืนที่ด าเนินงานทั่วประเทศ  
 

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน  (3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562) 

     6.1 สินค้าอ่ืนๆ ยกเว้นข้าว 
6.1.1 ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2562 
6.1.2 ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 2561 

          6.1.3 ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ภายในไม่เกิน 36 เดือนนับจากเดือนที่รับเงินกู้ แต่ไม่เกิน
วันที่ 30 กันยายน 2562  

     6.2 ข้าว 
5.2.1 ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 กันยายน 2562 
5.1.2 ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2561  

          5.1.3 ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ภายในไม่เกิน 24 เดือนนับจากเดือนที่รับเงินกู้ แต่ไม่เกิน
วันที่ 30 กันยายน 2562  
 
7. การบริหารและการด าเนินโครงการ 
  7.1 การด าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการ ดังนี้ 
  7.1.1 ส่วนกลาง 
            1) ส่งรายชื่อแปลงใหญ่ทีม่ีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระบบการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้  คณะขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (single command) 
            2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  

 7.1.2 จังหวัด 
         1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธ์

โครงการฯ 
         2) กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 

ของจังหวัด ร่วมกับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ จัดประชุมชี้แจงโครงการ ท าความ
เข้าใจกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินงานโครงการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

        3) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 
(Single Command) จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่ทีมผู้จัดการแปลง และทีมสนับสนุน (ทีมลดต้นทุน 
การผลิต ทีมตลาด และทีมบริหารจัดการ)  

        4) ทีมผู้จัดการแปลงจัดประชุมชี้แจงโครงการฯแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน  รับทราบปัญหาและความต้องการของเกษตรกรสมาชิกในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือ
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พัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมี ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์ตลอดจนระเบียบวิธี
ปฏิบัติการพิจารณาให้สินเชื่อของธนาคาร 

        5) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จัดท าโครงการขอรับ         
การสนับสนุนสินเชื่อและแผนปฏิบัติงาน โดยการให้ค าปรึกษา แนะน าของทีม ธ .ก.ส. ในพ้ืนที่ ทีมผู้จัดการ
แปลงและทีมสนับสนุน (ทีมลดต้นทุนการผลิต ทีมตลาด และทีมบริหารจัดการ) และเสนอโครงการและ
แผนปฏิบัติงานผ่านผู้จัดการแปลง ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Command) เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
            6) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกลั่นกรอง/วิเคราะห์
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
                7) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เสนอโครงการฯ  
ที่ผ่านความเห็นชอบให้ ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพ่ือแจ้ง ธ.ก.ส.สาขาพิจารณาการให้สินเชื่อตามหลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติของ ธ.ก.ส.ต่อไป 

  8) ทีมผู้จัดการแปลง และทีมสนับสนุน (ทีมลดต้นทุน การผลิต ทีมตลาด และทีม
บริหารจัดการ) ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการด าเนินการแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
ภายหลังจากได้กู้เงินจาก ธ.ก.ส. เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

7.2 การด าเนินการของ ธ.ก.ส. ดังนี้ 
 1) ธ.ก.ส. ส านักงานใหญ่ จะแจ้งรายชื่อ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ

ชุมชน ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมการด าเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ และแสดงความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อให้ ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด
ทราบ เพ่ือแจ้ง ธ.ก.ส. สาขาในสังกัด ด าเนินการพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ
ธนาคารต่อไป 

 2) ธ.ก.ส.ในพ้ืนที่ด าเนินการร่วมชี้แจง/เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน า การจัดท าโครงการและ
แผนปฏิบัติการร่วมกับสถาบันเกษตรกรในทุกข้ันตอน 
8. แนวทางการพิจารณาสินเชื่อ 
 8.1 คุณสมบัติผู้กู้  
 8.1.1 กรณีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
 1) เป็นสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ให้รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ .ศ. 2547   
ต้องไม่มีการทุจริตหรือข้อบกพร่องในการด าเนินงานที่ เป็นสาระส าคัญ หรือ ถ้ามีสถาบันเกษตรกร            
ต้องด าเนินการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของธนาคารแล้ว (ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ ได้แก่ ทุจริต ปิดบัญชีไม่ได้
ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นสุดบัญชีโดยเกิดจากข้อบกพร่องของสถาบันเกษตรกรเอง ขาดทุนสะสมเกินกว่า   
3 ปีบัญชี ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น มีบัญชีเจ้าหนี้เงินกู้มากกว่าลูกหนี้เงินกู้ มีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี)   

2) คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตรกร ต้องให้
ความร่วมมือกับธนาคาร                                                      

3) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรต้องไม่มีหนี้เงินกู้ค้างช าระกับธนาคาร 
    4) ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอย่างน้อย 15 คนขึ้นไป (เฉพาะโครงการนี้) 
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8.1.2 กรณีวิสาหกิจชุมชน 
1) เป็นกลุ่มบุคคลประเภทวิสาหกิจชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะรับขึ้นทะเบียน

เป็นลูกค้าได้ต้องมีลักษณะที่ส าคัญตามข้อบังคับของธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอย่างน้อย 15 คนข้ึนไป (เฉพาะ

โครงการนี้)  
(2) สมาชิกต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
(3) มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่าหกเดือน 
(4) มีการจัดท าบัญชีของกลุ่มเป็นปัจจุบัน 
(5) มีการลงทุน หรือการออมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
(6) มีการประชุมร่วมกันเป็นประจ า และมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เพ่ือเป็น

หลักฐาน 
ในกรณีมีเหตุอันควรยกเว้นตามข้อ(3) ให้ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดมีอ านาจพิจารณา

ผ่อนผันได้ตามสมควร 
2) กลุ่มต้องไม่เป็นหนี้ค้างช าระกับธนาคาร 
3) ต้องได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน พ.ศ.2548 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้ 
 8.2 หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ 
 8.2.1 กรณีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
  1) สถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอรับสินเชื่อตามโครงการฯ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการสถาบันเกษตรกร และวงเงินที่ขอสินเชื่อตามโครงการฯนี้เมื่อรวมกับ
วงเงินกู้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เดียวกันและวงเงินกู้ตามข้อบังคับฉบับอ่ืนหรือเจ้าหนี้เงินกู้อ่ื นหรือเงิน    
รับฝากจากสหกรณ์อ่ืนและบุคคลภายนอกแล้วต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันที่นายทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบปีล่าสุด 
 2) สถาบันเกษตรกรต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นขอกู้เงินตามโครงการฯ 
ได้แก่ เอกสารโครงการในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ .ก.ส. ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ              
จากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แผนการด าเนินงานของธุรกิจ ประมาณการ
กระแสเงินสด แผนการเบิกเงินกู้และช าระหนี้คืนธนาคาร 
 3) การด าเนินการอ่ืน ๆ ของสถาบันเกษตรกร ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ     
วิธีปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสถาบันเกษตรกรโดยเคร่งครัด 

4) สถาบันเกษตรกรต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการฯ ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 

8.2.2 กรณีวิสาหกิจชุมชน 
 1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีความประสงค์ขอรับสินเชื่อตามโครงการฯ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
  2) วิสาหกิจชุมชนต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นขอกู้เงินตามโครงการฯ ได้แก่ 
เอกสารโครงการในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ .ก.ส. ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด รายงานการประชุมคณะกรรมการให้เข้าร่วม
โครงการ แผนการด าเนินงานของธุรกิจ ประมาณการแผนการเบิกเงินกู้วงเงินสินเชื่อและช าระหนี้คืนธนาคาร 
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  3) การด าเนินการอ่ืน ๆ ของวิสาหกิจชุมชน ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ       
วิธีปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจชุมชนโดยเคร่งครัด   

4) วิสาหกิจชุมชนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีโครงการ ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
8.3 วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนในการผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิต และการ
รวบรวมผลผลิตจ าหน่าย ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้ 

 1) จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ เครื่องจักรกลขนาดเล็ก 
 2) เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต 
 3) จัดหาและหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าในแปลง 
 4) จัดหาและหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงเรือน ลานตาก 
 5) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์  
 

8.4 การพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ตามโครงการ  
 8.4.1 กรณีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 

  การพิจารณาขอก าหนดวงเงินกู้ตามโครงการนี้จะพิจารณาจากความจ าเป็นของการใช้เงินกู้
ตามแผนการด าเนินงานธุรกิจของสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและศักยภาพการด าเนินธุรกิจของ
สถาบันเกษตรกร วงเงินกู้ตามโครงการนี้เมื่อรวมกับวงเงินกู้อ่ืนตามสัญญากู้เงินเดิม ในวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้
เดียวกันทั้งหมดและวงเงินกู้ตามข้อบังคับฉบับอ่ืนหรือเจ้าหนี้เงินกู้อ่ืน หรือเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน และ
บุคคลภายนอกแล้วต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบปีล่าสุด 
 8.4.2 กรณีวิสาหกิจชุมชน 

  การพิจารณาขอก าหนดวงเงินกู้ตามโครงการฯ นี้จะพิจารณาจากความจ าเป็นของการใช้เงินกู้
ตามแผนการด าเนินงานธุรกิจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และศักยภาพการด าเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนที่ยื่นกู้ 

8.5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการในอัตราร้อยละ 3.01 ต่อปี โดยสหกรณ์การเกษตร            
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ 30 
กันยายน 2562 
  ทั้งนี้ หากสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนผู้กู้ไม่สามารถช าระคืนหนี้
เงินกู้ที่ถึงก าหนดช าระได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ยส าหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ช าระ   
ในอัตรา MLR บวกชั้นความเสี่ยงของลูกค้าและบวกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จนกว่าจะช าระเสร็จ 
แต่เมื่อดอกเบี้ยรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายก าหนด  

8.6 การก าหนดระยะเวลาช าระหนี้เงินกู้ 
8.6.1 ในกรณีที่เป็นการกู้เงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ก าหนดช าระคืนเสร็จไม่เกิน 12 

เดือนนับแต่วันกู้ ทั้งนีใ้ห้ช าระคืนเสร็จไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2562 
8.6.2 ในกรณีที่เป็นการกู้เงินเพ่ือเป็นการลงทุน ให้ก าหนดช าระหนี้คืนเป็นรายเดือน  

หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถในการช าระหนี้ และที่มาของแหล่งรายได้ของ
กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร กรณีวิเคราะห์เงินกู้แล้วพบว่าสถาบันเกษตรกรมี
ความสามารถส่งช าระหนี้เงินกู้คืน ธ.ก.ส. เกินกว่าระยะเวลาที่โครงการก าหนด (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
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2562) สถาบันเกษตรกรจะต้องช าระดอกเบี้ยในส่วนที่เกินกว่าระยะเวลาโครงการก าหนด ตามอัตราปกติ
ของทางธนาคาร 

         ทั้งนี้ หากกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร ไม่สามารถช าระเงินกู้ได้ใน
เวลาที่ก าหนดช าระคืนเงินกู้ หลังครบก าหนดให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถปรับ
เงื่อนไขการกู้เงิน และการเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของธนาคาร 

8.7 หลักประกันเงินกู้ 
 ใช้หลักประกันเงินกู้ใหเ้ป็นไปตามวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร     
8.8 การบริหารความเสี่ยงของลูกค้า (เป็นข้อแนะน า) 
 เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน    

ในการกู้เงินให้สมาชิกในการด าเนินงานตามโครงการฯ  ประกอบกับเพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับสถาบันเกษตรกร 
และสมาชิกที่ร่วมด าเนินโครงการฯ จึงขอให้ ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่ชี้แจงท าความเข้าใจให้สมาชิกจัดท าประกันชีวิต
แบบคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์  

 ในกรณี ของสถาบั น เ กษตร กรที่ ผ ลิ ตข้ า ว แนะน า ให้ จั ดท าประกั นภั ยข้ า วนาปี  
ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการ หากผลผลิตได้รับความเสียหายจากประสบภัยพิบัติ
สมาชิกจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 

 
9. กรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การเตรียมการ   
1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 2559 หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ , ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

1.2 ประชุมชี้แจงโครงการ ท าความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทุกระดับ 

ตุลาคม 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร,
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด,
คณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แบบ
เบ็ดเสร็จ (Single 
Command)  

1.3 จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณ์การเกษตร  

ตุลาคม 2559 ทีมผู้จัดการแปลง 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. การด าเนินงาน   
2.1 จัดประชุมเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของ

เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่  
ตุลาคม 2559 ทีมผู้จัดการแปลง, กลุ่ม

เกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณก์ารเกษตร 

2.2 จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 
2559 

กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณก์ารเกษตร
ทีมผู้จัดการแปลง 
และทีมสนับสนุน 3 ทีม 

2.3 เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 
2559 

ผู้จัดการแปลง 
 

2.4 กลั่นกรอง/วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของโครงการและให้ความเห็นชอบ  

ตุลาคม 
2559– 
กันยายน 
2562 

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด 

2.5 เสนอโครงการให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

ตุลาคม 
2559– 
กันยายน 
2562 

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด 

2.6 พิจารณาอนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 
59- กันยายน 
2561 

ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

2.7 ด าเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติ พฤศจิกายน  
2559- 
กันยายน 
2562 

กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณก์ารเกษตร  

3. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงาน   
3.1 ติดตามความก้าวหน้า ประสาน/สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และรายงานผล
การด าเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

ตุลาคม 2559 
– กันยายน 
2562 

กรมส่งเสริมการเกษตร,
คณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แบบ
เบ็ดเสร็จ (Single 
Command) 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.2 ประเมินผล ระดับรายแปลงใหญ่ และภาพรวมทั้ง

โครงการ 
เมษายน 
2560, 
กันยายน 
2560 
กันยายน 
2561 และ 
กันยายน 
2562 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

4 การช าระหนี้คืน   
 กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ช าระหนี้คืน

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) 

ตุลาคม 2560 
– กันยายน 
2562 

กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณก์ารเกษตร 
และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 

10. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 10.1 กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และ ธ.ก.ส. ติดตามความก้าวหน้า ประสาน/สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการฯ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด 

10.2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลโครงการทั้งระดับรายแปลงใหญ่ และการ
ประเมินผลในภาพรวมทั้งโครงการ 

............................................................................................... 
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แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 - 2562 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ต.ค. – ก.ย. 

1. การเตรียมการ      
1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ     หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
1.2 ประชุมชี้แจงโครงการ  ท าความเข้าใจแก่

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
    กรมส่งเสริมการเกษตร 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
Single Command 

1.3 จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์  

    ทีมผู้จัดการแปลง 

2. การด าเนินงาน      
2.1 จัดประชุมเพ่ือรับทราบปัญหาและความ

ต้องการของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่  
    ทีมผู้จัดการแปลง, กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์

การเกษตร 
2.2 จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ     กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณก์ารเกษตร, ทีมผู้จัดการ

แปลง และทีมสนับสนุน 3 ทีม 
2.3 เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานต่อ

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด 

    ผู้จัดการแปลง 
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กิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 - 2562 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ต.ค. – ก.ย. 

2. การด าเนินงาน (ต่อ)      
2.4 กลั่นกรอง/วิเคราะห์ความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของโครงการและให้ความเห็นชอบ 
    คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

2.5 เสนอโครงการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

    คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

2.6 พิจารณาอนุมัติโครงการ     ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2.7 ด าเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติ     กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์  

3. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงาน      
3.1 ติดตามความก้าวหน้า ประสาน/สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และรายงานผล
การด าเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

    กรมส่งเสริมการเกษตร, คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command) 

3.2 ประเมินผล ระดับรายแปลงใหญ่ และภาพรวม
ทั้งโครงการ  

    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

4. การช าระหนี้คืน      
กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ช าระหนี้คืน

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
    กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ และธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
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ภาคผนวก 
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แบบปะหน้าขอรับการสนับสนุนโครงการ 

โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ชื่อแปลง ............................................................................................................................. ..................  
ที่ตั้ง ................................................................................. ..................................................................... 
พิกัด (ที่ท าการกลุ่ม X/Y ).....................................................................................................................  
ชื่อ สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน.......................................................................... 
ที่ตั้ง หมู่ที่ ......... ต ำบล .........................................................................................................................  
ชื่อ โครงกำร ……………….………………….……………………………………………………………………………………. 
งบประมำณ ................................................................................................ (บำท) 
ค่ำใช้จ่ำย (ใส่เครื่องหมำย /) 
 กำรสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร 
 ..............๑. จัดหำปัจจัยกำรผลิต เช่น พันธ์ ปุ๋ย สำรชวีภัณฑ์ เครื่องจักรกลขนำดเล็ก 
 ..............๒. เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต 
 ..............๓. จัดหำและหรือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน้ ำในแปลง 
 ..............๔. จัดหำและหรือพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น โรงเรือน  ลำนตำก 
 ..............๕. จัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ 
หลักฐำนที่แนบประกอบกำรพิจำรณำ (ใส่เครื่องหมำย / ในข้อที่มี) 
 ..............๑. เอกสำรโครงกำร / กิจกรรมที่ขอรับกำรสนับสนุน 
 ..............๒. แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
 ..............๓. หนังสือ/หลักฐำน กำรรับรองเป็นสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
 ..............๔. ส ำเนำบันทึกกำรประชุมสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

     ระบุมติประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กร และท ำนิติกรรมที่ 
     เกี่ยวข้องกับโครงกำร 

 ..............๕. หนังสือรับรองแบบแปลนโครงสร้ำง (ถ้ำเป็นโครงกำรที่จะต้องมีกำรรับรองแบบ 
      แปลนตำมระเบียบรำชกำร) 
 ..............๖. หนังสือรับรอง / ยินยอมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง ทั้งที่เป็นสำธำรณะ  
      และส่วนบุคคลซึ่งมีระยะเวลำเหมำะสมกับโครงกำร (ถ้ำเป็นโครงกำรที่ 
      ด ำเนินกำรในสถำนที่สำธำรณะ หรือสถำนที่ส่วนบุคคล) 
 ..............๗. ใบสืบรำคำสินค้ำจำกท้องถิ่น ในกรณีท่ีวัสดุ อุปกรณ์ มีรำคำต่อหน่วยตำมก ำหนด 
      ของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ก ำหนดให้ต้องมี 
 ..............๘. หลักฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มำตรฐำนค่ำแรง วัสดุอุปกรณ์ที่ก ำหนดให้ต้องมี 
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    ลงชื่อ ...................................................................... ผู้จัดกำรแปลง 
           (                                                  ) 
    วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. ................... 
 

     ลงชื่อ ................................................... ประธำนกลุ่ม 
             (                                   ) 
    วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. ................... 
     วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ.  



-17- 
 

แบบการเขียนเสนอโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
๑. ชื่อโครงกำร……………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. หลักกำรและเหตุผล   เขียนพรรณนำ บรรยำยถึง 
 -  สถำนกำรณ์ปัญหำและสำเหตุ ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 -  ควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำนต่อนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ 
 -  สรุปข้อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำหรือกำรแก้ปัญหำ 
 -  ต้องมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 -  ระบุสิ่งที่ต้องกำรให้เกิดข้ึนเมื่อเสร็จสิ้นกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 - มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล กิจกรรมโครงกำรที่ด ำเนินกำร ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 -  สำมำรถวัด/ประเมินผลได้ 
 

๔. เป้ำหมำย 
 บุคคล สถำนที่ หรือชนิดพืช/สินค้ำท่ีได้รับประโยชน์ 
 

๕. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ระยะเวลำเริ่มต้น สิ้นสุดโครงกำร 
 

๖. กิจกรรมและข้ันตอนวิธีกำรด ำเนินงำน 
 -  ระบุกิจกรรมโดยเรียงล ำดับตำมระยะเวลำด ำเนินงำน ก่อน – หลัง และแสดงปริมำณ 
ในแต่ละกิจกรรมในลักษณะของตำรำง 
 

๗. แผนปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
    แผนกำรปฏิบัติงำน (ปฏิทิน) ระบุกิจกรรม ช่วงเวลำ ผู้รบัผิดชอบ 
 -  ระบุจ ำนวนงบประมำณ โดยแจกแจงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยเงินให้ละเอียด ชัดเจน 
 -  จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินในแต่ละกิจกรรม รำยกำร ช่วงเวลำที่ใช้จ่ำยเงิน 
 

8. แผนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์หลังจากสิ้นสุดโครงการ 
 แผนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จำกกิจกรรมที่ด ำเนินกำรภำยใต้สินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจำก  
ธ.ก.ส. หลังสิ้นสุดโครงกำรแล้วเพ่ือแสดงให้เห็นควำมยั่งยืน 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบุผลประโยชน์ที่เกษตรกรในพื้นที่หรือชุมชนจะได้รับจากโครงการ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 10.๑ กลุ่ม/องค์กร 
 
    ลงชื่อ ............................................ ผู้เสนอโครงกำร 
           (                                ) 
          ประธำนกลุ่ม/องค์กร ........................................ 
 
    ลงชื่อ ............................................... พยำน 
            (                                ) 
 
    ลงชื่อ ............................................  พยำน 
            (                               ) 
  

ผลกำรพิจำรณำอนุมัติของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
 

  เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล/ประเด็นที่ควรปรับปรุงโครงกำร)................................................ 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................... ................................................................................... 
 

 
 

ลงชื่อ ................................................................ เลขำนุกำร 
(                                        ) 

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

ลงชื่อ .............................................................. ประธำนกรรมกำร 
       (                                             ) 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด .................................................. 
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ตัวอย่างกิจกรรมและข้ันตอนวิธีการด าเนินงานโครงการฯ 
ตามความต้องการของสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

 

กิจกรรม ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑.   

-   

-   

-   

-   

๒.   

-   

-   

-   

๓.   

-   

-   

-   

-   

ฯลฯ   
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ตัวอย่ำงแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรตำมควำมต้องกำรของ 
สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

โครงกำร ............................................................................................................................. .....  
ยอดรวมงบประมำณ ......................................................... บำท 

หน่วย : บำท 

 

 

กิจกรรม แยกรำยกำร จ ำนวน หน่วยต่อ 

หน่วย 

รวมจ ำนวน ปี ๒๕๕๙ 

(จ ำนวนงบประมำณเป็นรำยเดือน) 

๑. ๑. ค่าวัสด ุ    กค สค. กย. ตค. พย. ธค. 

 1.1 ค่าวสัดุก่อสร้าง          

 1.2 ค่าวสัดุอุปกรณ์การเกษตร          

 1.3 วสัดุหมุนเวียนทาง
การเกษตร 

         

 1.4 อื่น ๆ          

 ๒. ค่าปัจจัยการผลิต          

    2.1 ค่าปุ๋ย          

    2.2 ค่าสารเคม ี          

๒.           

           

           

           

           

           

           

           

  รวมเงินท้ังสิน 
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เอกสารแนบประกอบการขอรับการสนับสนุนของสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

โครงกำร ............................................................................................................................. .....  

 

๑. เอกสารตัวโครงการ 
 เอกสำรที่เขียนตำมแบบฟอร์มเสนอโครงกำรที่ระบุรำยละเอียด ขั้นตอน วิธีกำรด ำเนินงำน รำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำย ต่ำง ๆ ของโครงกำร แผนปฏิบัติงำน และแผนกำรใช้งบประมำณ/โครงกำร 

๒. ทะเบียนของสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

๓. รายงานผลการประชุม 
 รำยงำนกำรประชุมพร้อมลำยเซ็นของสมำชิกและคณะกรรมกำร กลุ่มอำชีพ/องค์กร ที่เขียนโครงกำร
ขอรับกำรสนับสนุน โดยในรำยงำนผลกำรประชุมต้องมีมติแต่งตั้ง/มอบหมำยในประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำร เช่น 
 ๓.๑ กำรตั้งประธำนสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน และกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ของ
กลุ่มในกำรลงนำมเอกสำรต่ำง ๆ 
 ๓.๒ มอบผู้เปิดบัญชีและเบิกจ่ำยเงินโครงกำร ตลอดจนควำมรับผิดชอบในกำรจัดท ำหลักฐำนทำงเอกสำร
หักล้ำงเงินยืม 
 ๓.๓ มอบหมำย/มอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรทำงนิติกรรม 
๔. การก่อสร้างท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
 แนบแบบแปลนก่อสร้ำงที่ต้องผ่ำนกำรรับรองจำก องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงำน
เกี่ยวข้องหรือนำยช่ำงวิศวกรผู้ได้รับอนุญำต (ถ้ำมี) 
 ระยะเวลำเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงกำร 
๕. หนังสือรับรอง/ยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน และอาคาร 
 สิ่งก่อสร้ำง หรือปรับปรุง ของสำธำรณะประโยชน์ หรือส่วนบุคคล โดยมีระยะเวลำให้ใช้ประโยชน์เท่ำกับ
กำรเสื่อมสภำพของวัสดุโครงกำรหรือใช้กำรไม่ได้ 
ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทั้งหมด ต้องลงนามรับรอง 

 


