
คู่มือโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผูผ้ลติข้าวแบบแปลงใหญ่ ปกีารผลติ 2559/60 
 
1. หลกัการและเหตผุล  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร      
แบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ โดยสนับสนุน
ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต จําหน่ายและบริหารจัดการร่วมกัน (ในรูปของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน) เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของตลาด เช่ือมโยงการตลาด และบริหารจัดการ ให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์
ของสินค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร โดยบูรณาการ         
การทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร และได้ปรับกระบวนการทํางาน          
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กําหนดให้ทุกหน่วยงานบูรณาการ      
ลงทํางานในพ้ืนที่เดียวกัน (แปลงใหญ่) เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานและความ
ต้องการของเกษตรกร นอกจากน้ีได้ประสานงานกับภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาแปลงใหญ่โดยเฉพาะ     
ในด้านการตลาดและการบริหารจัดการ ซึ่งการดําเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่จะประสบ
ความสําเร็จตามเป้าประสงค์ที่กําหนดคือ ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้
มาตรฐาน และแข่งขันได้ ทั้งน้ี ได้มีกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่         
ในปี 2559 จํานวน 650 แปลง โดยแบ่งเป็นนาแปลงใหญ่ จํานวน 426 แปลง และสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
อ่ืนๆ จํานวน 224 แปลง 

การที่จะให้เกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่สามารถบริหารจัดการผลผลิตข้าวร่วมกัน   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีเงินทุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในแปลงใหญ่สามารถนําไปพัฒนา
กิจกรรมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการผลิต และการตลาด ที่จะนําไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม           
มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ในการน้ีคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อคราวประชุมวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ซึ่งธนาคาร  
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.51 บาทต่อปี ระยะเวลาโครงการ ๑ ปี        
โดยเรียกเก็บจากสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 
0.01 บาทต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.50 บาทต่อปี โครงการสนับสนุน
สินเช่ือฯ จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชนที่เข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือใช้ในการผลิต การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต
และการตลาด 

 
2.  คํานยิาม  
 “ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” หมายถึง การส่งเสริมให้เกษตรกร 
รวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกันตลอดจนการจัดการด้านการตลาด เพื่อการลดต้นทุน       
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ซึ่งระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ดังกล่าวกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน 
 
 



-2- 
 

 "กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่" หมายถึง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ ่งเป็นสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมกลุ่มในการพัฒนาการผลิตข้าว การบริหาร
จัดการและการตลาดร่วมกันซึ่งอยู่ภายใต้การดําเนินงานของระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่   
โดยกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 ราย และมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 
1,000 ไร่ ขึ้นไป (พื้นที่ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว) ในการขอใช้สินเช่ืออยู่ภายใต้การดําเนินงาน  
ของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าให้ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต
ข้าวแบบแปลงใหญ่ เกิดความม่ันคงในอาชีพ และ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด  

3.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการข้าวของชุมชนแบบครบวงจรต้ังแต่การผลิต 
การจัดการคุณภาพและการจัดการด้านการตลาด เพ่ือให้เกษตรกรมีต้นทุนที่เหมาะสม และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 
4. เปา้หมายการสนบัสนนุสนิเชื่อ 

4.1 สนับสนุนสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการทํานา ปีการผลิต 2559/60 ให้แก่ สหกรณ์การเกษตร 
กลุ่ ม เกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน  ที่ ผ่ านความเห็นชอบเป็นกลุ่มการผลิตข้ าวแบบแปลงใหญ่                 
จากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แปลงละไม่เกิน 5 ล้านบาท วงเงินสินเช่ือ   
รวมตามโครงการจํานวน 2,130 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 

4.2 ดําเนินการในพ้ืนที่การดําเนินงานทั่วประเทศ  
 
5. ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

 5.1 ระยะเวลาโครงการ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มกราคม 2561 
 5.2 ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ ต้ังแต่ มิถุนายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559 ยกเว้นภาคใต้  

เริ่มต้ังแต่ มิถุนายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 5.3 กําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้ภายในไม่เกิน 12 เดือนนับจากเดือนที่รับเงินกู้แต่ไม่เกิน 

วันที่ 31 มกราคม 2561 
  
6. การบริหารและการดําเนินโครงการ 
  6.1 การดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการ ดังน้ี 
  6.1.1 ส่วนกลาง 
            1) ส่งรายช่ือแปลงใหญ่สําหรับสินค้าข้าวที่ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ 
            2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ ธ.ก.ส. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  

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

โครงการฯ 
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         2) กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
ของจังหวัด จัดประชุมช้ีแจงโครงการ ทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินงานโครงการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

        3) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 
(Single Command) จัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจแก่ทีมผู้จัดการแปลง และทีมสนับสนุน (ทีมลดต้นทุน 
การผลิต ทีมตลาด และทีมบริหารจัดการ)  

        4) ทีมผู้จัดการแปลงจัดประชุมช้ีแจงโครงการฯแก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน  โดยมี ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่ร่วมช้ีแจง 

             5) ทีมผู้จัดการแปลงจัดประชุมสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  
เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของเกษตรกรสมาชิกในการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนาระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมี ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่ร่วมช้ีแจง 

        6) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จัดทําโครงการขอรับ         
การสนับสนุนสินเช่ือและแผนปฏิบัติงาน โดยการให้คําปรึกษา แนะนําของทีม ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่ ทีมผู้จัดการ
แปลงและทีมสนับสนุน (ทีมลดต้นทุนการผลิต ทีมตลาด และทีมบริหารจัดการ) และเสนอโครงการและ
แผนปฏิบัติงานผ่านผู้จัดการแปลง  
           7) ผู้จัดการแปลงเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

8) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกลั่นกรอง/วิเคราะห์
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการและให้ความเห็นชอบ กรณีคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดมีความเห็นให้ปรับปรุงแก้ไขให้ทีมผู้จัดการแปลงและทีมสนับสนุน (ทีมลด
ต้นทุนการผลิต ทีมตลาด และทีมบริหารจัดการ) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และเสนอโครงการและ
แผนปฏิบัติงานอีกคร้ัง  

 
6.2 การดําเนินการของ ธ.ก.ส. ดังน้ี 
 ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ จะแจ้งรายชื่อ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน        

ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ 
ปีการผลิต 2559/60 และแสดงความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อให้ สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด
ทราบ   เพ่ือแจ้ง ธ.ก.ส. สาขาในสังกัด ดําเนินการพิจารณาสนับสนุนสินเช่ือตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ
ธนาคารต่อไป 
 
7. แนวทางการพิจารณาสินเชื่อ 
 7.1 คุณสมบัติผู้กู้  
 7.1.1 กรณีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
 1) เป็นสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ทั้งน้ีให้รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547   
ต้องไม่มีการทุจริตหรือข้อบกพร่องในการดําเนินงานที่ เ ป็นสาระสําคัญ หรือถ้ามีสถาบันเกษตรกร            
ต้องดําเนินการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของธนาคารแล้ว (ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ ได้แก่ ทุจริต ปิดบัญชีไม่ได้
ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นสุดบัญชีโดยเกิดจากข้อบกพร่องของสถาบันเกษตรกรเอง ขาดทุนสะสมเกินกว่า   
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3 ปีบัญชี ขาดทุนเกินก่ึงหน่ึงของทุนเรือนหุ้น มีบัญชีเจ้าหน้ีเงินกู้มากกว่าลูกหน้ีเงินกู้ มีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี)   

2) คณะกรรมการดําเนินการ ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตรกรให้ความ
ร่วมมือกับธนาคารด้วยดีเสมอมา                                                      

3) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรต้องไม่มีหน้ีเงินกู้ค้างชําระกับธนาคาร 
7.1.2 กรณีวิสาหกิจชุมชน 

1) เป็นกลุ่มบุคคลประเภทวิสาหกิจชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ธนาคารจะรับขึ้นทะเบียน
เป็นลูกค้าได้ต้องมีลักษณะที่สําคัญตามข้อบังคับของธนาคาร ดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5 คนขึ้นไป 
(2) สมาชิกต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
(3) มีการดําเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังกลุ่มติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย

กว่าหกเดือน 
(4) มีการจัดทาํบัญชีของกลุ่มเป็นปัจจุบัน 
(5) มีการลงทนุ หรือการออมร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอ 
(6) มีการประชุมร่วมกันเป็นประจํา และมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เพ่ือเป็น

หลักฐาน 
ในกรณีมีเหตุอันควรยกเว้นตามข้อ(3) ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดมีอํานาจพิจารณา

ผ่อนผันได้ตามสมควร 
2) กลุม่ต้องไม่เป็นหน้ีค้างชําระกับธนาคาร 
3) ต้องได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน พ.ศ.2548 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้ 
 7.2 หลักเกณฑ์การให้สินเช่ือ 
 7.2.1 กรณีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
  1) สถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์ขอรับสินเช่ือตามโครงการฯ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสถาบันเกษตรกร และวงเงินที่ขอสินเช่ือตามโครงการฯน้ีเมื่อรวมกับ
วงเงินกู้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เดียวกันและวงเงินกู้ตามข้อบังคับฉบับอ่ืนหรือเจ้าหน้ีเงินกู้อ่ืนหรือเงิน    
รับฝากจากสหกรณ์อ่ืนและบุคคลภายนอกแล้วต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันที่นายทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบปีล่าสุด 
 2) สถาบันเกษตรกรต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบในการย่ืนขอกู้เงินตามโครงการฯ 
ได้แก่ เอกสารโครงการในการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือจาก ธ .ก .ส . ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ              
จากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แผนการดําเนินงานของธุรกิจ ประมาณการ
กระแสเงินสด แผนการเบิกเงินกู้และชําระหน้ีคืนธนาคาร 
 3) การดําเนินการอ่ืน ๆ ของสถาบันเกษตรกร ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ     
วิธีปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสถาบันเกษตรกรโดยเคร่งครัด 

4) สถาบันเกษตรกรต้องยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่โครงการฯ กําหนดอย่างเคร่งครัด 
7.2.2 กรณีวิสาหกิจชุมชน 

 1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีความประสงค์ขอรับสินเช่ือตามโครงการฯ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
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  2) วิสาหกิจชุมชนต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบในการย่ืนขอกู้เงินตามโครงการฯ ได้แก่ 
เอกสารโครงการในการขอรับการสนับสนุนสินเ ช่ือจาก ธ .ก .ส .  ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด รายงานการประชุมคณะกรรมการให้เข้าร่วม
โครงการ แผนการดําเนินงานของธุรกิจ ประมาณการแผนการเบิกเงินกู้วงเงินสินเช่ือและชําระหน้ีคืนธนาคาร 
  3) การดําเนินการอ่ืน ๆ ของวิสาหกิจชุมชน ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ       
วิธีปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิสาหกิจชุมชนโดยเคร่งครัด   

4) วิสาหกิจชุมชนต้องยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่โครงการ กําหนดอย่างเคร่งครัด 
7.3 วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน 

 เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรณี
วิสาหกิจชุมชนให้กู้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับ 

1) จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น พันธ์ุ ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์  
 2) เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรวบรวมผลผลิต 

  3) จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
7.4 การพิจารณากําหนดวงเงินกู้ตามโครงการ  
 7.4.1 กรณีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
  การพิจารณาขอกําหนดวงเงินกู้ตามโครงการนี้จะพิจารณาจากความจําเป็นของการ

ใช้เงินกู้ตามแผนการดําเนินงานในส่วนของธุรกิจการผลิตข้าวของสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
และศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร วงเงินกู้ตามโครงการน้ีเมื่อรวมกับวงเงินกู้อ่ืนตามสัญญา   
กู้เงินเดิม ในวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เดียวกันทั้งหมดและวงเงินกู้ตามข้อบังคับฉบับอ่ืนหรือเจ้าหน้ีเงินกู้อ่ืน  
หรือเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนและบุคคลภายนอกแล้วต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี            
ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบปีล่าสุด 
 7.4.2 กรณีวิสาหกิจชุมชน 

         การพิจารณาขอกําหนดวงเงินกู้ตามโครงการฯ น้ีจะพิจารณาจากความจําเป็นของการ
ใช้เงินกู้ตามแผนการดําเนินงานการผลิตข้าวของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และศักยภาพ      
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจ 

      
7.5 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 

 ธนาคารคิดดอกเบ้ียเงินกู้ตามโครงการในอัตราร้อยละ 3.51 ต่อปี โดยสหกรณ์การเกษตร 
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชย
ดอกเบ้ียให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้แต่ไม่เกินวันที่ 31 
มกราคม 2561 
  ทั้งน้ี หากสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนผู้กู้ไม่สามารถชําระคืนหน้ี
เงินกู้ที่ถึงกําหนดชําระได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ยสําหรับต้นเงินส่วนที่มิได้ชําระ   
ในอัตรา MLR บวกชั้นความเสี่ยงของลูกค้าและบวกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จนกว่าจะชําระเสร็จ 
แต่เมื่อดอกเบ้ียรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกําหนด  

7.6 การกําหนดระยะเวลาชําระหน้ีเงินกู้ 
ให้กําหนดชําระคืนต้นเงินและดอกเบ้ียเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้แต่

ต้องชําระให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2561    
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7.7 หลักประกันเงินกู้ 
 ให้ใช้หลักประกันเป็นไปตามวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร     
7.8 การบริหารความเสี่ยงของลูกค้า 
 เพ่ือเป็นการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน    

ในการกู้เงินให้สมาชิกในการดําเนินงานตามโครงการฯ  จึงขอให้แนะนําสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร   
และวิสาหกิจชุมชนในการให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ดําเนินการจัดทําประกันภัยข้าวนาปีที่รัฐบาล          
มีนโยบายและได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดําเนินการ หากผลผลิตได้รับความเสียหายจากประสบภัยพิบัติสมาชิก
จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 

 
8. กรอบระยะเวลาการดําเนนิงาน 

ลําดบั ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 
1. การเตรียมการ   

1.1 ส่งรายช่ือแปลงใหญ่สําหรับสนิค้าข้าวที่ผ่านการ
รับรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัด และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ให้ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ ่

กรกฎาคม 
– สิงหาคม 

2559 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ สิงหาคม 
2559 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และธ.ก.ส. 

1.3 ประชุมช้ีแจงโครงการ ทําความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ทุกระดับ 

สิงหาคม 
2559 

กรมส่งเสริมการเกษตร,
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัด,
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) 
และ ธ.ก.ส.   

1.4 จัดประชุมช้ีแจงโครงการแก่กลุ่มสหกรณ์
การเกษตร กลุม่เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

สิงหาคม 
2559 

ทีมผู้จัดการแปลง ธ.ก.ส. สาขา 

2. การดาํเนินงาน   
2.1 จัดประชุมเพ่ือรับทราบปัญหาและความ

ต้องการของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่  
สิงหาคม 
2559 

ทีมผู้จัดการแปลง, สหกรณ์
การเกษตร กลุม่เกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และ ธ.ก.ส. สาขา 

2.2 จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือ สิงหาคม 
2559 

สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน, ทีมผู้จัดการ
แปลง ทีมสนับสนุน 3 ทีม และ
ธ.ก.ส. สาขา 
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ลําดบั ขั้นตอนการดาํเนนิงาน ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 
2.3 เสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานต่อ

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด 

สิงหาคม 
2559 

ผู้จัดการแปลง 
 

2.4 กลั่นกรอง/วิเคราะห์ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของโครงการและให้ความเห็นชอบ  
กรณีปรับปรุงแก้ไขให้ทีมผู้จัดการแปลงและ
ทีมสนับสนุน (ทีมลดต้นทุนการผลิต ทีมตลาด 
และทีมบริหารจัดการ) ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และเสนอโครงการและแผนปฏิบัติ
งานอีกคร้ัง  

สิงหาคม 
2559 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

2.5 เสนอโครงการให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

สิงหาคม – 
กันยายน 
2559 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

2.6 พิจารณาอนุมัติโครงการ สิงหาคม – 
ตุลาคม
2559 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

2.7 ดําเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติ สิงหาคม 
2559 –
มกราคม 
2561 

สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน 

3. การกาํกบั ตดิตาม ประเมินผล และการ
รายงาน 

  

3.1 ติดตามความก้าวหน้า ประสาน/สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และ
รายงานผลการดําเนินงานให้กับ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด 

สิงหาคม 
2559 –
มกราคม 
2561 

กรมส่งเสริมการเกษตร,
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command) 

3.2 ประเมินผล ระดับรายแปลงใหญ่ และภาพรวม
ทั้งโครงการ 

กันยายน 
2559, 
กันยายน 
2560  
และ
มกราคม 
2561 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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9. การกาํกบั ตดิตาม ประเมินผล และรายงาน 
 9.1 กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และ ธ.ก.ส. ติดตามความก้าวหน้า ประสาน/สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงาน
โครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และรายงานผลการดําเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

9.2 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลโครงการทั้งระดับรายแปลงใหญ่ และการ
ประเมินผลในภาพรวมทั้งโครงการ 
 
 
 
 

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


