
แบบปะหน้าขอรับการสนับสนุนโครงการ 
 

โครงการสนบัสนุนสินเชือ่ให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตขา้วแบบแปลงใหญ่                       
ปีการผลิต 2559/60 

 

ชื่อแปลง ...............................................................................................................................................  
ทีต่ั้ง ...................................................................................................................................................... 
พกิดั (ที่ทําการกลุ่ม X/Y )..................................................................................................................... 
ช่ือ สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน.......................................................................... 
ที่ต้ัง หมู่ที่ ......... ตําบล ......................................................................................................................... 
ช่ือ โครงการ ……………….………………….……………………………………………………………………………………. 
งบประมาณ ................................................................................................ (บาท) 
ค่าใช้จ่าย (ใส่เครื่องหมาย /) 
 การสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
 ..............๑. จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น พันธ์ ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์  
 ..............๒. เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรวบรวมผลผลิต 
 ..............๓. จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
หลักฐานทีแ่นบประกอบการพิจารณา (ใส่เครื่องหมาย / ในข้อที่ม)ี 
 ..............๑. เอกสารโครงการ / กิจกรรมท่ีขอรับการสนับสนุน 
 ..............๒. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 
 ..............๓. หนังสือ/หลักฐาน การรับรองเป็นสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
 ..............๔. สําเนาบันทึกการประชุมสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

     ระบุมติประชุมที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร และทํานิติกรรมที ่
     เก่ียวข้องกับโครงการ 

 ..............๕. รายช่ือสมาชิกแปลงใหญ ่และจํานวนพ้ืนที่ปลูกข้าวตามโครงการฯ 
      
 
  
 

    ลงช่ือ ...................................................................... ผู้จัดการแปลง 
           (                                                  ) 
    วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. ................... 
 

     ลงช่ือ ................................................... ประธานกลุ่ม 
             (                                   ) 
    วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. ................... 
     วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ.  
 
 
 
 
 



แบบการเขียนเสนอโครงการสนบัสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผูผ้ลติข้าวแบบแปลงใหญ่ ปกีารผลติ 
2559/60 

 
๑. ช่ือโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒. หลักการและเหตุผล   เขียนพรรณนา บรรยายถึง 
 - สถานการณปั์ญหาและสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 - ความสําคญัของการดําเนินงานต่อนโยบายที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ 
 - สรุปข้อเสนอแนวทางการพัฒนาหรือการแก้ปัญหา 
 - ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 - ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการ 
 - มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล กิจกรรมโครงการที่ดําเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - สามารถวัด/ประเมินผลได้ 
 

๔. เป้าหมาย 
 บุคคล สถานที ่หรือชนิดพืช/สินค้าที่ได้รับประโยชน์ 
 

๕. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุดโครงการ 
 

๖. กิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน 
 - ระบุกิจกรรมโดยเรียงลําดับตามระยะเวลาดําเนินงาน ก่อน – หลัง และแสดงปริมาณ 
ในแต่ละกิจกรรมในลักษณะของตาราง 
 

๗. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
    แผนการปฎิบัติงาน (ปฎิทิน) ระบุกิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 - ระบุจํานวนงบประมาณ โดยแจกแจงรายการค่าใช้จ่ายเงินให้ละเอียด ชัดเจน 
 - จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม รายการ ช่วงเวลาที่ใช้จ่ายเงิน 
 

8. แผนการบรหิารจัดการและใช้ประโยชน์หลังจากสิ้นสุดโครงการ 
 แผนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่ดําเนินการภายใต้สินเช่ือที่ได้รับอนุมัติ
จาก ธ.ก.ส. หลังสิ้นสุดโครงการแล้วเพ่ือแสดงให้เห็นความย่ังยืน 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบุผลประโยชน์ที่เกษตรกรในพ้ืนที่หรือชุมชนจะได้รับจากโครงการ ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

 
 
 
 
 



10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 10.1 กลุ่ม/องค์กร 
 
    ลงช่ือ ............................................ ผู้เสนอโครงการ 
           (                                ) 
          ประธานกลุ่ม/องค์กร ........................................ 
 
    ลงช่ือ ............................................... พยาน 
            (                                ) 
 
    ลงช่ือ ............................................  พยาน 
            (                               ) 
  

ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
 

  เห็นชอบ 
 ปรับปรุง  (ระบุเหตุผล/ประเด็นที่ควรปรับปรุงโครงการ).................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 ไม่เห็นชอบ (ระบุเหตุผล).................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

 
 

ลงช่ือ ................................................................ เลขานุการ 
(                                        ) 

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

ลงช่ือ .............................................................. ประธานกรรมการ 
       (                                             ) 
ผู้ว่าราชการจังหวัด .................................................. 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดําเนินงานโครงการฯ 
 

ตามความต้องการของสหกรณก์ารเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
 

กิจกรรม ขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.   
-   
-   
-   
-   
๒.   
-   
-   
-   
๓.   
-   
-   
-   
-   
ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามความต้องการของ 
สหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

โครงการ ..................................................................................................................................  
ยอดรวมงบประมาณ ......................................................... บาท 
 

หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม แยกรายการ จํานวน หน่วยต่อ
หน่วย

รวมจํานวน ปี ๒๕๕๙ 
(จํานวนงบประมาณเป็นรายเดอืน) 

๑. ๑. ค่าวัสดุ    กค สค. กย. ตค. พย. ธค.
 1.1 ค่าวัสดุการเกษตร          
 1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร          
 1.3 วัสดุหมุนเวียนทาง

การเกษตร 
         

 1.4 อ่ืน ๆ          
 ๒. ค่าปัจจัยการผลิต          
    2.1 ค่าปุ๋ย          
    2.2 ค่าสารเคมี          
๒.           
           
           
           
           
           
           
           
  รวมเงินท้ังสิน 



เอกสารแนบประกอบการขอรับการสนับสนุนของสหกรณก์ารเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
 

โครงการ ..................................................................................................................................  
 

๑. เอกสารตัวโครงการ 
 เอกสารที่เขียนตามแบบฟอร์มเสนอโครงการที่ระบุรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน 
รายการ ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ของโครงการ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณ/โครงการ 
 
๒. ทะเบียนของสหกรณก์ารเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
 
๓. รายงานผลการประชุม 
 รายงานการประชุมพร้อมลายเซ็นของสมาชิกและคณะกรรมการ กลุม่อาชีพ/องค์กร ที่เขียน
โครงการขอรับการสนับสนุน โดยในรายงานผลการประชุมต้องมีมติแต่งต้ัง/มอบหมายในประเด็นต่าง ๆ ที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการ เช่น 
 ๓.๑ การต้ังประธานสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน และการมอบอํานาจ
หน้าที่ของกลุ่มในการลงนามเอกสารต่าง ๆ 
 ๓.๒ มอบผู้เปิดบัญชีและเบิกจ่ายเงินโครงการ ตลอดจนความรับผิดชอบในการจัดทําหลักฐาน
ทางเอกสารหักล้างเงินยืม 
 ๓.๓ มอบหมาย/มอบอํานาจให้ดําเนินการทางนิติกรรม 
 
ทั้งนี้ สาํเนาเอกสารท้ังหมด ต้องลงนามรับรองโดย 
 
 
 
 

ลงช่ือ ...................................................................... ประธานกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร 
         (                                              ) 


