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  คู่มือการขอรับการสนับสนุนนี้ กลุ่มวิเคราะห์โครงการ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้จัดท าขึ้น
เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการขอรับการสนับสนุน ส าหรับผู้ที่ยื่นขอรับการสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2554 
เป็นต้นไป ข้อมูลในเล่มประกอบด้วย หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน แนวทางในการขอรับการสนับสนุน รวมทั้ง 
กฎและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญในการขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 
ได้มกีารปรับปรุงเงื่อนไขทางกฎหมายเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 

  เนื่องจากรายละเอียดของพระราชบัญญัติฉบับเดิม มีสาระส าคัญและรายละเอียดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบันที่ เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะทางเศรษฐกิจสังคม และการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการสงเคราะห์ 
เกษตรกรที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ 
www.opsmoac.go.th/fund สอบถามข้อมูลที่อีเมล : faf@opsmoac.go.th หรือกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตร  
โทร. 02-282-6797,02-281-9969 โทรสาร 02-281-5798 หรือ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ถามตอบกับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์โครงการโดยตรง สามารถศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น และถาม-ตอบในทันทีได้ที่ 
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/FAF.Money 
 
 
 

         กลุ่มวิเคราะห์โครงการ 
            กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

9 พฤษภาคม 2561 

ค าน า 

ค าน า 
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ส่วนท่ี 1 นโยบายและหลักเกณฑ ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตั้งขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรด าเนินไปด้วยดี  
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งต่อมาได้เสนอให้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเรียกว่า "พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517" และต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติดังกล่าวในปี พ.ศ. 2554 เป็น "พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554" ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป เมื่อหน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกร มีความประสงค์จะขอใช้เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรในกิจการตามมาตรา 7 แห่งพระราช 
บัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554  

นโยบายกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

 

 

• การบริหารและจัดการเงินทุนที่ดีในการส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรเกษตรกร วิสัยทัศน์ 

• พัฒนาระบบการจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

• ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรเกษตรกรให้เข้าถึงกองทุน
อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคและสาขาอาชีพ 

พันธกิจ 

• ส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลติภัณฑ์อาหาร  
• การส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของ
ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร 

• การรักษาเสถียรภาพของราคาและการจ าหน่ายผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร  

• การด าเนินการท่ีจ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือป้องกันและขจัดภัยอันจะ
เป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร 

• การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือ
การตลาด ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลติภัณฑ์อาหาร 
โดยให้เกษตรกรมีสว่นร่วมในการด าเนินการ 

• การติดตามผลการด าเนินการตามโครงการท่ีได้รับการช่วยเหลือ
หรือส่งเสริมจากกองทุน 

วัตถุประสงค์ 

หน้า 1 

คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร : กลุ่มวิเคราะห์โครงการ 



 

การบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 

ส่วนราชการ/ รฐัวิสาหกิจ  
 (13 คน)

กรรมการอื่น   
 (10 คน)

1. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
3. ปลัดกระทรวงการคลัง 
4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
5. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
6. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  
7. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
8. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  
9. อธิบดีกรมการค้าภายใน  
10.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
11.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
12.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
13. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แต่งตั้งจากเกษตรกร 
 

 

 อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
(๑) พิจารณาอนุมัติหรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนตามโครงการที่หน่วยงานของรัฐ

หรือองค์กรเกษตรกรเสนอ 
(๒) ติดตามผลการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุนและเร่งรัดการช าระเงินคืนกองทุน 
(๓) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน 

การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนเป็นสูญ โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 

 

 

 

หน้า 2 

คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร : กลุ่มวิเคราะห์โครงการ 



 

การก ากับดูแลและวิเคราะห์โครงการ  
รวมทั้ง ให้บริการค าปรึกษาและแนะน า 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
กลุ่มวิเคราะห์โครงการ 

งานก ากับดูแลคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรอง ติดตามและประเมินผล 

โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
งานก ากับดูแลคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 

อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ 
1. พิจารณาและวิเคราะห์โครงการ 
2. เสนอความเห็นให้คณะกรรมการ 

สงเคราะห์ฯ พิจารณาต่อไป 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ

โครงการที่มีวงเงินไม่เกิน100 ล้านบาท 
2. เสนอความเห็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

โครงการที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท 
 

หน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ 
1. ตรวจสอบเงื่อนไขตามกฎระเบียบ 
2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
4. ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับวิธีการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

หน้า 3 

คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร : กลุ่มวิเคราะห์โครงการ 



 

หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 
ผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 (มาตรา 4) ก าหนดผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

หน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกร 

1. กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม จังหวัด  

2. รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

 

1. สหกรณ์การเกษตร  
2. สหกรณ์ประมง  
3. สหกรณ์นิคม  
4. ชุมนุมสหกรณ์  
5. กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
6. วิสาหกิจชุมชุนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชุน  
7. องค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร 
 

คุณสมบัติเบื้องต้น 
เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติเบื้องต้นจากพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 (มาตรา 4) และระเบียบ
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดสรรเงิน ฯ พ.ศ. 2554 (ข้อ 4,5,8,10,11)  

1. คุณสมบัติทั่วไป 

คุณสมบัติทั่วไป หน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกร 

1. เป็นหน่วยงานรัฐหรือองค์เกษตรกร ที่ยังด าเนินการอยู่  
มีสถานที่ส านักงานที่แน่นอนสามารถติดต่อได้  

  

2. โครงการที่เสนอขอใช้เงินกองทุน ต้องเป็นกิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์เกษตร พ.ศ. 2554 และในข้อ 4 และ
ข้อ 11 ของระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงิน 
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 
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คุณสมบัติทั่วไป หน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกร 

3. เป็นองค์กรเกษตรกรที่จัดตั้งตามกฎหมายจัดตั้งและ
ด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีการตรวจสอบบัญชี
และมีการตรวจสอบการเงิน โดยจะต้องมีมติที่ประชุม
ใหญ่ของแต่ละองค์กรให้ความเห็นชอบและในกรณี
องค์กรเกษตรกรขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็น
สินเชื่อแก่สมาชิกขององค์กรเกษตรกรจะต้องเสนอ 
ผ่านหน่วยงานก ากับดูแล 

  

4. มีวินัยทางการเงินและไม่มีหนี้ผิดค้างช าระต่อกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร หรือกองทุนอื่น 

  

5. ไม่มีการทุจริต และไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและ 
ทางบัญชี หากมีข้อบกพร่องหรือทุจริตต้องได้รับ 
การแก้ไขแล้ว 

  

 

2. คุณสมบัติโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติโดยเฉพาะ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกร 

1. ต้องผ่านการรับรองการจัดตั้งตามกฎหมายของ
หน่ วยงานก ากั บดู แลตามข้ อ 5 ตามระเบี ยบ
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร พ.ศ. 2554  

-  

2. ต้องเป็นองค์กรเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
หมายถึง การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง 
และเกษตรกรรมอื่นที่รัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวง
เกษตรกรและสหกรณ์ประกาศก าหนด 

-  

3. มีการประชุมใหญ่ประจ าปี และสามารถจัดท างบ
การเงินแล้วเสร็จ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นปีทางบัญชี 

-  

4. เป็นองค์กรเกษตรกรที่ยังด าเนินการอยู่ ผ่านการตรวจ
บัญชสีหกรณ์อย่างน้อย 2 ปี 

-  

หมายเหตุ : หากองค์กรเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่เป็นตามที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ องค์กรเกษตรกร 
จะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้โดยตรง 
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กิจการที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ 
ในการได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ในกิจการ
ตามมาตรา 7 ดังนี้ 

กิจการตามมาตรา 7 หน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกร 

(1) การส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้ 
(ก) การจัดหาปัจจัยการผลิตจะต้องเป็นปัจจัยการผลิตผลิตผลเกษตรกรรม

ขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความจ าเป็นต่อการผลิตและมีคุณภาพ เพื่อจ าหน่าย
ให้แก่เกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม 

  

(ข) ให้องค์กรเกษตรกรกู้ยืมเพื่อการผลิต การเก็บรักษาหรือจ าหน่ายผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยจะต้องเสนอรายละเอียดของโครงการ 
ประโยชน์ที่จะได้รับ และแผนการช าระเงินกู้ยืมคืน 

  

(ค) ด าเนินการจัดหาแหล่งน้ า หรือที่ดินให้เกษตรกรเข้าท ากิน การจัดหา
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกร การปฏิรูปที่ดิน และจัดรูปที่ดิน เพื่อ
เกษตรกรรม โดยจะต้องพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นของการด าเนินการดังกล่าวและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงประโยชน์สาธารณะโดยเทียบกับการใช้จ่ายเงินกองทุน 

 
 

- 

 (ง) ด าเนินการอื่นใดอันจะก่อประโยชน์ในการผลิตผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการส่ง เสริมการผลิตวัต ถุดิบส าหรับ
อุตสาหกรรมการเกษตร โดยจะต้องเสนอโครงการเป็นรายกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายเงินกองทุน 

 - 

(2) การส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยจะต้องเสนอแผนการด าเนินการในการส่งเสริมผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารเป็นรายแผนงาน ประโยชน์ที่จะได้รับหรือประโยชน์
สาธารณะโดยเทียบกับการใช้จ่ายเงินกองทุน 

 - 

 (3) โครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาและการจ าหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น
หรือผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้ 

(ก) ซื้อหรือรับจ าน าผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารไม่เกินในราคาที่
คณะกรรมการก าหนด โดยจะต้องเสนอแผนการด าเนินงานและราคาซื้อหรือรับจ าน าที่
เหมาะสมพร้อมเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา 

(ข) จ าหน่ายซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารภายในหรือ 
นอกราชอาณาจักร จะต้องเสนอแผนการด าเนินงานและราคาจ าหน่ายที่เหมาะสม 
พร้อมเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา 

 - 

 (ค) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของราคา และ
จ าหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร จะต้องเสนอแผนการ
ด าเนินงานหรือโครงการพร้อมเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา 

 - 

(4) โครงการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกันและขจัดภัยอันจะเป็นผลเสียหายแก่
เกษตรกรโดยโครงการที่เสนอจะต้องแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็น เร่งด่วนและ
ประโยชน์ในการป้องกันและขจัดภัยอันจะเป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร ทั้งนี้ ต้องไม่
ซ้ าซ้อนหรือไม่ขัดกับกฎหมายหรือระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 - 

(5) การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาด ซึ่งผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยให้เสนอรายละเอียดการศึกษาดังกล่าว 
รวมทั้ง ประโยชน์ที่จะได้รับหรือประโยชน์สาธารณะ 

  

(6) การติดตามผลการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริม 
จากกองทุน 

 - 
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ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ 
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดอ้อกประกาศก าหนดให้สิ่งต่อไปนี้เป็นผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น 

 

สัตว์/ผลผลิตจาก
สัตว์ พืช 

ผลิตผล
เกษตรกรรม
ขั้นต้น 

สัตว์น้ า 

หม่อนไหม เกลือทะเล 

โค กระบือ แพะ 
สุกร ไก่ เป็ด ผ้ึง 

สัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง
ชายฝ่ัง สัตว์น้ าชายฝ่ัง กุ้งทะเล  
ปลาทะเล ปลาน้ าจดื กุ้งน้ าจดื 

สาหร่ายเพื่อการบริโภค 
 

มันส าปะหลัง 
กระเทียม หอมแดง 
หอมหัวใหญ่ มันฝร่ัง 
มะพร้าวแห้ง ปาล์ม

ถั่วลิสง ถั่วเขียว  
ถั่วเหลือง ถั่วฮามาต้า 
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 

 

พืชผัก ผลไม้ ชา กาแฟ 
มะพร้าว ไม้ยูคาลิปตัส  
ไม้ดอกไม้ประดบั 
พรรณไม้น้ า ฝ้าย 
พริกไทย ข้าวเปลือก 
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แนวทางในการขอรับการสนับสนุน 
 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  
การใช้จ่ายเงิน เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทุน และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีกองทุนเป็นสูญ พ.ศ. 2556 (ข้อ 10) 

หน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกร 

ข้อ  -  ตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร พ.ศ. 2554 

ข้อ  (ก) , (ข) ตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร พ.ศ. 2554 
 

สามารถขอรับจัดสรรเงินกองทุน
เพื่ อเป็นสินเชื่ อแก่สมาชิกได้  
โดยเสนอแผนการด าเนินงาน
โครงการต่อหน่วยงานของรัฐ 
ที่ก ากับดูแล 

สามารถขอรับจัดสรรเงินกองทุน
เพื่ อด าเนินการโครงการได้  
โดยเสนอแผนการด าเนินงาน
โครงการต่อส านักงานหรือส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

กิจการ 
ที่ขอได้ 

กิจการ 
ที่ขอได้ 

อัตราดอกเบีย้ 
ข้อ  -   
ร้อยละ 0 

อัตราดอกเบีย้ 
ข้อ  (ก) ร้อยละ 1 
ข้อ  (ข) ร้อยละ 2 
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เงื่อนไขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในการขอรับการสนับสนุนโดยตรง 
(กรณีองค์กรเกษตรกร) 
องค์กรเกษตรกรที่เสนอขอรับการสนับสนุนโดยตรงไม่ผ่านหน่วยงานก ากับดูแล การเสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์/เงื่อนไข 

1. ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของกองทุนการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุน และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชี
ของกองทุนเป็นสูญ พ.ศ. 2556 ข้อ 10 

- หน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรสามารถขอรับจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อด าเนินโครงการได้ โดยเสนอแผนการด าเนินงาน
โครงการต่อส านักงานหรือส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

 

- องค์กรเกษตรกรสามารถขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นสินเชื่อ 
แก่สมาชิกได้ โดยเสนอแผนการด าเนินงานโครงการต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่ก ากับดูแล 

 
2. มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรในการ

ประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่  24 
พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้ปรับปรุง
ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการจั ดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ข้อ 4 วรรคสาม 

 

- องค์กรเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล สามารถขอยื่นค าขอจัดสรรเงินได้
โดยตรงเฉพาะกรณีตาม (1) ก และ ข และ (5) ซึ่งด าเนินกิจการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีการตรวจสอบบัญชี และมีการตรวจสอบ
การเงิน โดยจะต้องมีมติที่ประชุมใหญ่ของแต่ละองค์กรให้ความ
เห็นชอบและในกรณีองค์กรเกษตรกรขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อเป็นสินเชื่อแก่สมาชิกขององค์กรเกษตรกรจะต้องเสนอผ่าน
หน่วยงานก ากับดูแล 

  

- องค์กรเกษตรกรที่ไม่เป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลน้อยกว่า 2 ปี 
ให้หน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแลยื่นค าขอรับจัดสรรเงิน เพื่อน าไป
จัดสรรเงินให้องค์กรเกษตรกร 
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หลักเกณฑก์ารพิจารณาดอกเบี้ย/ค่าบรหิารโครงการ 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร  ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา
แนวทางการจัดเก็บดอกเบี้ยและค่าบริหารโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยมีมติเห็นชอบแนวทางฯ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 แนวทางการจัดเก็บดอกเบี้ย 

“เสนอโครงการ” ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
พ.ศ. 2554 มาตรา 7 

องค์กรเกษตรกร หน่วยงานของรฐั 

–  จัดเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0 
 ก. จัดเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1  
 ข. จัดเก็บดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3  
 จัดเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0 

หากไม่มีงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่าย 
ในการปฏิบัติงานและค่าบริหารโครงการ
สามารถขอรับจัดสรรเป็นเงินจ่ายขาด 

องค์กรเกษตรกร หน่วยงานของรฐั 

ตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 6  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาอนุมัติเงินกองทุน  

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและค่าบริหารโครงการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 แนวทางการน าดอกผลหรือดอกเบี้ยที่จัดเกบ็ได้    
เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงานและค่าบริหารโครงการ 

ให้น าดอกผลหรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการสามารถจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและค่าบริหาร
โครงการ 
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หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการในเบื้องต้น 
 

โครงการที่เสนอจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมาย 
ประเด็นพิจารณา 

โครงการ 
สอดคล้องกบัเงื่อนไข 

รายละเอียด 
ถูกต้องชัดเจน 

1. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554   

2. ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดสรร
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 

  

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การก าหนดผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติกองทุนฯ พ.ศ. 2554 

  

4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การก าหนดผลิตภัณฑ์อาหารออกตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนฯ พ.ศ. 2554 

  

โครงการที่เสนอจะต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ก าหนด 
ประเด็นพิจารณา ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน 

1. ส่วนประกอบโครงการ  - - 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบโครงการ -   
3. รายละเอียดโครงการ - -  
4. เอกสารประกอบการพิจารณา   - 

โครงการที่เสนอจะต้องมีความเหมาะสม  
ประเด็นพิจารณา โครงการไม่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
มีความสมบูรณ ์

มีความเหมาะสม/
ประโยชน ์

มีความพร้อมมี
ศักยภาพ 

1. องค์ประกอบภายนอกโครงการ  - - - 
2. องค์ประกอบภายในโครงการ -    

โครงการที่เสนอจะต้องมีความเป็นไปได้  
ประเด็นพิจารณา มีความเป็นไปได้ มีมาตรการป้องกันความเส่ียง 

1. ด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ   

2. ด้านการจัดการ   

3. ด้านการตลาด   

4. ด้านการเงิน   

5. ด้านเศรษฐกิจ   

6. ด้านสังคมและการเมือง   

7. ด้านสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์   
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หลักเกณฑ์ท่ีจะต้องปฏิบัตติามเมื่อได้รบัอนุมัต ิ

ตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการใช้จ่ายเงิน เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนและการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีกองทุนเป็นสูญ พ.ศ. 2556 

สิ่งที่หน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรต้องด าเนินการ 
เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการ 

ข้อระเบียบ การด าเนินการ 

ข้อ 11 การเปิดบัญชีเงินฝาก - ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรเปิดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจเป็น 
รายโครงการ ชื่อบัญชี "เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ....” และแจ้งเลขท่ีบัญชี 
เงินฝากให้ส านักงานทราบเพ่ือโอนเงินเข้าบัญชี 

ข้อ 12 การส่งเงินคืน
กองทุนและ 
อัตราดอกเบี้ย 

- หน่วยงานหรือองค์กรเกษตรกรจะต้องส่งคืนเงินกองทุนและดอกเบี้ย โดยให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 13 การขอเบิกเงินกู้ยืม  - หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกร จะต้องยื่นเอกสารประกอบ ดังนี ้
1) มติคณะรัฐมนตรี (ถ้ามี) 
2) มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 
3) แผนการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงาน  

แผนการใช้จ่ายเงิน แผนการสง่เงินคืนกองทุน  
ซึ่งคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีมติเห็นชอบ 

4) ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 11 
5) บันทึกค ารับรองผู้เบิก 

  6) อื่น ๆ ตามที่ส านักงานก าหนดหรือขอเพ่ิมเติม 
ข้อ 14 ข้อปฏิบัติใน 

การใช้จ่าย
เงินกองทุน  

- การใช้จ่ายเงินกองทุนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ และใช้จ่ายเงิน
ตามรายการหรือกิจกรรมที่ขอเบิกเท่านั้น จะน าไปใช้จ่ายเพ่ือการอ่ืนมิได้ 

- การจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในแผนการด าเนินงานโครงการกรณีเงิน
หมุนเวียนให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนด  
ในแผนการด าเนินงานโครงการ อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับจากวันท่ีเงินโอนเข้าบัญชีและ 
ให้น าส่งเงินคืนส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดให้ใช้เงิน โดยระบุชื่อโครงการ 
ประเภทของเงินท่ีน าส่ง และปีท่ีเบิกเงินไปจากกองทุน กรณีเงินจ่ายขาด ให้หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเกษตรกรสามารถจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามงานตามความจ าเป็นและ 
ให้น าส่งเงินคืนส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการ 

 - หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรใดไม่น าส่งเงินคืนกองทุนภายในก าหนดให้ส านักงาน เสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณามีมติไม่อนุมัติโครงการอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
เกษตรกรนั้นอีก 
กรณีโครงการท่ีได้รับอนุมัติไว้แล้วและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ และมีเงินท่ีส านักงาน
จะต้องเบิกจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรตามแผนการด าเนินงานโครงการอยู่อีก 
ให้ส านักงานหักกลบลบกับจ านวนเงินท่ีหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรจะต้องส่งคืน
ออกจากจ านวนเงินท่ีจะเบิกจ่าย แล้วจึงโอนเงินส่วนท่ีเหลือให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
เกษตรกรนั้น 

ข้อ 15 ข้อปฏิบัติใน 
การน าเงินไปให้ 
เกษตรกรกู้ยืม 

- จัดท ารายละเอียดจ านวนเงินท่ีจะจัดสรรให้เกษตรกรกู้ยืม รวมท้ังมาตรการก ากับดูแล การใช้
เงินกองทุนท่ีได้รับจัดสรร โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลาท่ีจ าเป็นต้องใช้ เ งิน
ความสามารถ ในการส่งเงินคืนกองทุนและแผนการช าระเงินคืนกองทุนของเกษตรกร  
เพ่ือน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติ 
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ข้อระเบียบ การด าเนินการ 

ข้อ 15 ข้อปฏิบัติใน 
การน าเงินไปให้ 
เกษตรกรกู้ยืม 
(ต่อ) 

 

- กรณีท่ีจะจัดสรรเงินกองทุนให้เกษตรกรท่ีมีหนี้ค้างช าระกองทุนหน่วยงานของรัฐจะจัดสรรเงิน  
ให้ไดต้่อเมื่อเกษตรกรรายนั้นช าระหนี้คืนกองทุนเสร็จสิ้นแล้ว เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มิใช่ความผิดของเกษตรกรท่ีไม่สามารถช าระหนี้คืนได้ 

- ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐท าสัญญาการจัดสรรเงินกองทุนกับเกษตรกร ตามวัตถุประสงค์ 
และเง่ือนไขของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ รวมทั้ง สอดคล้องกับสัญญาการใช้เงินระหว่างกองทุน 
กับหน่วยงานของรัฐตลอดจนระเบียบและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

- รายงานผลการจัดสรรเงินกองทุนให้เกษตรกรกู้ยืมตามแบบท่ีส านักงานก าหนดภายในสิบวันท า
การนับแต่วันท่ีได้จัดสรร หากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรใดไม่ปฏิบัติตามบันทึก 
ค ารับรองผู้เบิกให้ส านักงาน ระงับการจ่ายเงินและรายงานคณะกรรมการเพ่ือทราบ 

ข้อ 16 การควบคุม 
การใช้จ่ายเงิน 

- หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรต้องควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และหากมีดอกผลเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการให้น าส่งดอกผลเข้ากองทุนด้วย 

ข้อ 17 การจัดท ารายงาน - หน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรต้องจัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงิน และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามรายโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ส านักงานทราบ เป็นรายไตรมาส 

ข้อ 18 การรายงานต่อ
ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

- ให้องค์กรเกษตรกรท่ีได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือด าเนินการโครงการ จัดท างบการเงิน  
ของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ พร้อมท้ังรวบรวมใบส าคัญจ่ายและเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้  
ส่งให้ส านักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการและ 
ให้ส านักงานน าส่งงบการเงินนั้นให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รับงบการเงิน 

- ให้องค์กรเกษตรกรท่ีได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือเป็นสินเชื่อแก่สมาชิกจัดท างบการเงิน ของโครงการ 
ท่ีได้รับอนุมัติ พร้อมท้ังรวบรวมใบส าคัญจ่าย 
และเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ ส่งให้หน่วยงานของรัฐท่ีก ากับดูแลภายในสามสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ และให้หน่วยงานของรัฐท่ีก ากับดูแลน าส่ง 
งบการเงินนั้นให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับงบการเงิน 

ข้อ 19 การระงับ 
การเบิกจ่ายเงิน
ส่วนที่เหลือ 

- กรณีหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกร มิได้น าเงินกองทุนไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
แผนการด าเนินงานโครงการ และเสนอข้อเท็จจริง พร้อมหลักฐานต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาระงับ
โครงการได้ตามท่ีเห็นสมควร ส าหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรเงินกองทุนจากคณะรัฐมนตรีให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

- ให้ส านักงานแจ้งเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรท่ีถูก
ระงับโครงการน าเงินส่งคืนกองทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าว 

ข้อ20 การน าส่งดอกผล 
ที่เกิดขึ้นจาก 
การน าเงินฝากธนาคาร  

- ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรน าดอกผลท่ีเกิดขึ้นจากการน าเงินฝากธนาคาร ตามข้อ 11 
ส่งเข้ากองทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือเมื่อสิ้นสุดโครงการท่ีได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

ข้อ 22 การรับเงินชดเชย - ให้หน่วยงานของรัฐท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายหรือผลขาดทุน จากการ
ด าเนินงานในโครงการท่ีได้รับอนุมัติ น าส่งเงินชดเชยท่ีได้รับคืนกองทุนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ 
วันท่ีได้รับจัดสรร และให้ส านักงานรายงานคณะกรรมการเพ่ือทราบ 

ข้อ 23 การคิดเบี้ยปรับ 
 

- ให้ส านักงานคิดเบี้ยปรับกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรท่ีได้รับจัดสรรเงินกองทุน
แล้วไม่สามารถส่งเงินคืนกองทุนได้ตามก าหนดเวลาในอัตราร้อยละสามต่อปี นับแต่วันผิดนัด 
ช าระหนี้จนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น กรณีหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรไม่สามารถส่งเงิน
คืนกองทุนได้ภายในก าหนดเวลา ตามแผนการส่งเงินคืนกองทุนหรือตามข้อตกลง อาจขอลด
หรืองดการคิดเบี้ยปรับต่อคณะกรรมการในเหตุต่อไปนี้ 
(1) ภัยธรรมชาต ิ
(2) โครงการท่ีได้รับอนุมัติ เป็นการด าเนินการตามโครงการของรัฐบาล 
(3) ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณชดเชย 
(4) เหตุอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ 
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ส่วนท่ี 2 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขอรับ 

การสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
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ครบถ้วน ถูกต้อง มีความเป็นไปได้ของโครงการ 

ขัน้ตอนการพิจารณาและอนุมัติโครงการ 
เมื่อหน่วยงานของรัฐ/องค์กรเกษตรกรเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วฝ่ายเลขานุการฯ จะน าเสนอโครงการต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ หากคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบฝ่ายเลขานุการฯ จึงจะน าเสนอโครงการ
ดังกล่าวให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ในกรณีวงเงินที่เสนอขออนุมัติ วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นอ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการ

สงเคราะห์เกษตรกร ส าหรับวงเงินเกิน 100 ล้านบาท เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี ส าหรับในกรณีเกิน 
100 ล้านบาท เมื่อคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีมติเห็นชอบโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป 

หน่วยงานของรัฐ/องค์กรเกษตรกร 

น าเสนอโครงการ 

คณะรัฐมนตรี 

ปรับปรุง/ทบทวน 

แจ้งผล 
ไม่ผ่าน 

ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการ 
*คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองติดตาม 

และประเมินโครงการท่ีขอใช้เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร 

ผ่าน 
วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 

จัดท าค ารับรองผู้เบิก 

เบิกจ่ายเงินกองทุน 

  ไม่ผ่าน 

                               
ผ่าน 

   วงเงินเกิน 100 ล้านบาท 
 

ผ่าน 

  ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

หน่วยงานของรัฐ/องค์กรเกษตรกร 
จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาเงื่อนไขฯ 
2.  ลงมือเขียนโครงการ 
3. จัดส่งเอกสารต่าง ๆ 

คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 

*คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ  
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วิธีปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุน 
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเงื่อนไขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  หน่วยงานของรัฐ/องค์กรเกษตรกรควรทราบถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ขอกู้ คุณสมบัติเบื้องต้น  
และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 และระเบียบคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน  
การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีกองทุนเป็นสูญ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อด าเนินโครงการเบื้องต้น ดังนี้ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เงื่อนไขตามกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติกองทนุ
สงเคราะห์เกษตรกร  
พ.ศ. 2554 

2. ระเบียบคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกรว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดสรร
เงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร พ.ศ. 2554 

3. ระเบียบคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกร 
ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  
การใช้จ่ายเงินเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของกองทุนการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุน 
และการจ าหน่ายทรัพย์สิน
จากบัญชีของกองทุนเป็นสูญ 
พ.ศ. 2556 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
2. คุณสมบัติ

โดยเฉพาะของ
องค์กรเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 

1. องค์กรเกษตรกร 
2. หน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีสิทธิ์ขอกู้ 
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ขั้นตอนที่ 2 ลงมือเขียนโครงการ (จัดท ารูปเล่มโครงการ) 

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรไว้เบื้องต้น โดยก าหนดองค์ประกอบของโครงการ ดังนี้ 

หัวข้อ อธิบายรายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 

 

- ระบุให้ชัดเจนว่า ท าอะไร เรื่องอะไร  

- ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมหลัก หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์  
และเป้าหมายโครงการ 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

- ระบุชื่อบุคคลหรือคณะท างานที่รับผิดชอบในการจัดการโครงการ 
- ระบุรูปแบบขององค์กรโครงการ 

3. หน่วยงานสนับสนุน - ระบุ (ถ้ามี) 

4. ที่ตั้งส านักงาน - ระบุสถานที่และเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- ที่ตั้งส านักงานที่สามารถติดต่อได้  

5. หลักการและเหตุผล - ระบุความเป็นมาของโครงการ 
- ระบุสภาพหรือสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ระบุสภาพปัญหาหรือความต้องการรวมทั้งสาเหตุต่างๆ 

- ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในโครงการนี้ 
- ระบุข้อจ ากัดหากไม่มีโครงการนี้ 
- ระบุความส าคัญของโครงการที่จะมีต่อนโยบาย 

6. วัตถุประสงค์ - ระบุผลลัพธ์ที่คาดหมายว่าจะเกิดข้ึนเมื่อเสร็จโครงการ 
  (ท าโครงการนี้แล้วผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไร) 

7. เป้าหมาย - ระบุปริมาณและคุณภาพของผลงานหรือผลผลิตต่างๆ 
ที่เมื่อท าได้จะท าให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

- ระบุเวลาที่ผลงานจะแล้วเสร็จ 

8. ระยะเวลาด าเนินงาน - ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 

9. งบประมาณ    

 

- ระบุค่าใช้จ่ายของโครงการตามหมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายตามระเบียบการจัดท า
งบประมาณ 

10. แผนการด าเนินงาน 

 

- ระบุแผนย่อยตามแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1) แผนการปฏิบัติงานโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย งาน/ปริมาณงาน 
โดยแบ่งตามช่วงเวลา 

2) แผนการใช้เงินตามโครงการ 
3) แผนการส่งเงินคืนกองทุน 
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หัวข้อ อธิบายรายละเอียด 

11. วิธีการด าเนินงาน 

 

- ระบุกิจกรรมโครงการทั้งหมด 

- ระบุขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม 
- ระบุเทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติการ 

12. การบริหารโครงการ 
 

- ระบุแผนการบริหารโครงการ 
- ระบุระบบการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ระบุการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การพัฒนาเอกชน  
หน่วยงานราชการระดับพื้นที่ 

13. การติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

- ระบุวิธีการเกณฑ์วัดและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ 
- ระบุเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผล 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

- ระบุผลประโยชน์ที่กลุ่มบุคคล 
หรือพื้นที่หรือสังคมโดยรวมจะได้รับ 

- ระบุผลกระทบในด้านบวกที่จะตามมาจากการมีโครงการ 

15. การบริหารความเสี่ยง 
 

- ระบุปัจจัยต่างๆ (ความไม่แน่นอน)ที่จะเป็นปัญหาและอุปสรรค 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่โครงการตั้งไว้  
ทั้งความเสี่ยงในด้านการด าเนินการและด้านการเงินของโครงการ  
พร้อมแนวทางในการแก้ไขและการจัดการความเสี่ยง 

16. การศึกษาความเป็นไปได้ 
 

- ระบุความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1) ด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ 
2) ด้านการจัดการ 

3) ด้านการตลาด 
4) ด้านการเงิน 
5) ด้านเศรษฐกิจ 

6) ด้านสังคมและการเมือง 
7) ด้านสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์ 
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ขั้นตอนที่ 3 จัดส่งเอกสารต่าง ๆ  
 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : - เฉพาะในกรณีองค์กรเกษตรกรขอรับการสนับสนุนโดยตรงเท่านั้น 

 

 โครงการ : มีรายละเอียด
โครงการถูกต้อง ครบถ้วน 

 ส าเนารายงานการประชุม 
ครั้งที่มีมติ เห็นชอบให้ เสนอ
โครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร 
 

 งบการเงินงบกระแสเงินสด 
ปีล่าสุดและย้อนหลัง 2 ปี และ
รายงานผลกิจการปีปัจจุบันและ
ย้อนหลัง 2 ปี  
 

 หลักค้ าประกัน ให้คณะกรรมการด าเนินการขององค์กรเกษตรกรทั้งคณะ 
รวมทั้งผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ (ถ้ามี) เป็นผู้ค้ าประกัน
ในฐานะส่วนตัวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกร  
ต้องจัดให้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ค้ าประกันเพิ่มเติม และอาจจัดให้มี
หลักประกันเงินกู้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้  
1) จ านองอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ขององค์กรเกษตรกรและ/หรือบุคคลอื่น 
2) จ าน าอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารหนี้ ขององค์กรเกษตรกรและ/หรือบุคคลอื่น 
 

 เอกสารอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการ
วิเคราะห์โครงการ
แล้วแต่กรณี 
 

 เอกสารรับรองจากหน่วยงานก ากับดูแล  
1) ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของหน่วยงานก ากับดูแล  

และด าเนินงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 
2) รับรองว่าปัจจุบันยังคงด าเนินการอยู่ 
3) มีวินัยทางการเงิน และไม่มีหนี้สินผิดนัดค้างช าระต่อ

กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรหรือสถาบันการเงินหรือกองทุนอื่น  
4) ไม่มีการทุจริต และไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชี 

หากมีข้อบกพร่องหรือทุจริตต้องได้รับการแก้ไขแล้ว 
•  

 รายงานกิจการประจ าปี 
ปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี 
รายงานผลตรวจสอบบัญชี 
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

•  
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สถานที่ยื่นเสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนและก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานวิเคราะห์โครงการ 
การพิจารณาค าขอรับการสนับสนุน 
1. กลุ่มวิเคราะห์โครงการ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จะพิจารณาโครงการที่ยื่นหนังสือค าขอรับการ

สนับสนุนมายังส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะพิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้องของ
รายละเอียดโครงการ เพื่อน าไปจัดท าเป็นวาระการประชุม เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง 
ติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในเบื้องต้นจะสามารถก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 

1.1 กรณีที่รายละเอียดโครงการขาดความครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง 
การด าเนินการ คือ ฝ่ายเลขานุการฯ จะติดต่อกับผู้เสนอขอรับสนับสนุน เพื่อประสานให้ด าเนินการปรับปรุง

โครงการ อาจจะเป็นการติดต่อทางหนังสือราชการ หรือการติดต่อสื่อสารทางมัลติมีเดียต่าง ๆ ระยะเวลาไม่สามารถ
ก าหนดได้ชัดเจน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาแก้ไขของผู้เสนอขอรับสนับสนุน และอยู่ในการพิจารณาของฝ่ายเลขานุการฯ 
ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการจะต้องครบถ้วน ชัดเจน และสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของโครงการ 

1.2 กรณีที่รายละเอียดโครงการมีความครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง 
การด าเนินการ คือ ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม 

และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อน าเรื่องขอรับการสนับสนุนต่อคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มีการก าหนดให้มีการประชุมคณะดังกล่าว 1 คร้ัง/เดือน 

 

 ส่วนกลาง กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ถนนราชด าเนินนอกกรุงเทพมหานคร 

 หน่วยงานก ากับดูแล
ขององค์กรเกษตรกร 
ในส่วนกลาง 

 ส่วนภูมิภาค 1) หน่วยงานก ากับดูแลระดับจังหวัด  
2) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

ที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่องค์กรสังกัดอยู่ 
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2. คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ โดยผลการพิจารณาจะเป็นได้ 3 รูปแบบ คือ 
2.1 เห็นชอบในรายเอียดโครงการ ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 
2.2 เห็นชอบในรายเอียดโครงการ หากแต่มีเงื่อนไขให้ผู้ขอรับสนับสนุนปรับปรุงรายละเอียดโครงการ  

ตามความเห็นของที่ประชุมให้ชัดเจน หรือให้มีการพิจารณาโครงการในพื้นที่ด าเนินการ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาต่อไป 

2.3 ไม่เห็นชอบในรายละเอียดโครงการ ให้ผู้ขอรับสนับสนุนถอนเรื่องคืน 

ทั้งนี้ มีการก าหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอ
ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 8 ครั้ง/1 ปี ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่ก าหนดไว้  

3. คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร จะเป็นผู้อนุมัติโครงการ ส าหรับโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท  
ในกรณีที่โครงการมีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรจะไม่มีอ านาจในการอนุมัติโครงการ 
หากแต่อ านาจการอนุมัติเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี โดยผลการพิจารณาจะเป็นได้ 4 รูปแบบ คือ 
3.1 อนุมัติโครงการมีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท  
3.2 เห็นชอบโครงการที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท ให้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
3.3 เห็นชอบในรายเอียดโครงการ หากแต่มีเงื่อนไขให้ผู้ขอรับสนับสนุนปรับปรุงรายละเอียดโครงการ  

ตามความเห็นของที่ประชุมให้ชัดเจน และน ากลับมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
3.4 ไม่เห็นชอบในรายละเอียดโครงการ ให้ผู้ขอรับสนับสนุนถอนเรื่องคืน 

ทั้งนี้ มีการก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 1 คร้ัง/2เดือน 

การแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการสนับสนุน 
1. ฝ่ายเลขานุการฯ จะด าเนินการแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้การขอรับสนับสนุนภายใน 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่

รับรองรายงานการประชุม 
2. หากผู้ขอรับการสนับสนุนต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การตอบรับมติการให้การสนับสนุน 
เมื่อผู้ขอรับการสนับสนุนได้รับแจ้งมติอนุมัติโครงการ ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องยื่นขอเบิกเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
โดยจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียด 

1. เปิดบัญชีธนาคาร 1) ให้องค์กรเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเปิดบัญชี เงินฝากกับธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ (เช่น ธ.ก.ส.) รายโครงการ ชื่อบัญชี “เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการ....” 
และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากให้ส านักงานทราบเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี 

2) กรณีมีเงินจ่ายขาดให้เปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารรัฐวิสาหกิจข้างต้นชื่อบัญชี “เงินจ่ายขาด”  
  

หน้า 21 

คู่มือการขอรับสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร : กลุ่มวิเคราะห์โครงการ 



 

ขั้นตอน รายละเอียด 

2. จัดท าหนังสือ 
ขอเบิกเงิน 

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
1) ส าเนารายละเอียดโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร และ/หรือ คณะรัฐมนตรี 
2) ส าเนามติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร และมติคณะรัฐมนตรี (กรณีวงเงินกู้ยืม 

เกิน 100 ล้านบาท) 
3) แผนการเบิกจ่ายเงินกองทุนและแผนการช าระเงินคืนกองทุน 
4) ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (ตามข้อ 1) 
5) กรณีมีแผนการเบิกจ่ายเป็นงวด ขอให้แนบสรุปผลการใช้จ่ายเงินในงวดที่ผ่านมา 
6) หลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟู 

และพัฒนาเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง   

7) มติที่ประชุมใหญ่และรายงานการประชุมการยินยอมการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ 
เกษตรกรเพื่อด าเนินโครงการขององค์กรเกษตรกร 

 

8) หนังสือมอบอ านาจจากคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรให้เป็นผู้แทนในการท านิติกรรม
สัญญากับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (เช่น รายงานประชุม หรือหนังสือมอบอ านาจ) 

 

9) สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าสัญญากู้ยืม พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือรับรองในเอกสาร 
ค ารับรองของเจ้าหน้าที่จัดท าสัญญากู้ยืม (เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าสัญญากู้ยืม หมายถึง 
เจ้าหน้าที่กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร) 

 

10) สัญญาค้ าประกันเงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยลงลายมือชื่อในสัญญาค้ าประกัน
เงินกู้ยืมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าสัญญาค้ าประกัน และให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือรับรอง
ในเอกสารค ารับรองของเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าสัญญาค้ าประกัน หมายถึง 
เจ้าหน้าที่กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร) พร้อมทั้งให้แนบ ส าเนาบัตรประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

11) กรณีมีคู่สมรสให้คู่สมรสลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมค้ าประกันเงินกู้ยืมพร้อม 
ให้แนบส าเนาทะเบียนสมรส 

 

12) กรณีมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ให้แนบส าเนาหลักฐานการเป็นหนี้ (สัญญาจ านองขาย
ฝาก สัญญาเงินกู้) และหนังสือแสดงกรรมสิทธ์การจดทะเบียนทรัพย์ เช่น เครื่องจักร 
ทะเบียนรถ เป็นต้น ทั้งนี้ หากหลักทรัพย์ค้ าประกันติดภาระผูกพัน ต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าหนี้ล าดับแรกก่อน 

 

13) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารขององค์กรเกษตรกรหรือผู้ค้ าประกัน  
ต้องแจ้งให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทราบภายใน 15 วัน 
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ส่วนที ่3 
การศึกษาความเป็นไปได้ 

การศึกษาความเสี่ยง 
และเทคนิคการเขียนโครงการ 
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การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร  
ต้องประกอบด้วยรายละเอียดการศึกษาความเป็นได้ ดังต่อไปนี้ 
  1) การศึกษาด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ และความจ าเป็น 
ในเชิงเทคนิคหรือวิชาความรู้รวมทั้งวิทยาการแขนงต่าง ๆ อันจ าเป็นต่อการท างานในแต่ละกิจกรรม 
ให้สมบูรณ์  
  2) การศึกษาด้านการจัดการ เป็นการศึกษาความเหมาะสมและความพร้อมด้านองค์การและการจัดการ  
  3) การศึกษาด้านการตลาด เป็นการศึกษาความเหมาะสมในอันที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
และผู้ขายสินค้า  
  4) การศึกษาด้านการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงินถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะโครงการ
โดยแท้ที่จริง คือ การลงทุน  
  5) การศึกษาด้านเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์ที่กระท าพร้อมกับการวิเคราะห์ทางการเงิน คือ การวิเคราะห์
ความเหมาะสมของการลงทุนและผลทางเศรษฐกิจ  
  6) การศึกษาความเป็นไปได้ด้านสังคมและการเมือง เป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการมีโครงการ  
  7) การศึกษาความเป็นไปได้ด้านสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์ เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของ
โครงการที่อาจมีต่อเงื่อนไขในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  

 

การศึกษาความเสี่ยง 

การพิจารณาความเสี่ยงควรพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  
ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือท าให้ 
การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยความเสี่ยงจะถูกวัด
ด้วยผลกระทบที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์ ซึ่งในเบื้องต้นในโครงการควรพิจารณาถึงความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ เช่นการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม สถานการณ์โลก ภาวะผู้น า กลไกตลาด เป็นต้น 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องในระดับการปฏิบัติงาน เช่น 
ระบบงานขององค์กร กระบวนการท างาน เทคโนโลยี บุคลากร และข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการเงินเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน เช่น อัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตรา อัตราดอกเบี้ย งบประมาณ สภาพคล่อง ความสามารถในการช าระหนี้ และความน่าเชื่อถือ
ทางการเงิน เป็นต้น 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบและกฎหมาย เช่น ระเบียบ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนดของ
ทางการ และนโยบายของรัฐ เป็นต้น 
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เทคนิคการเขียนโครงการ 
ความหมายของการเขียนโครงการ ค าว่า โครงการ (Project) หมายถึง แผนงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม 
หรืองานหลายงานท่ีระบ ุรายละเอียดชัดเจน  

ความส าคัญของการเขียนโครงการ  
1. จะน าแผนปฏิบัติการให้เกิดผลเพ่ือไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่ต้องการ 
2. เป็นจุดเชื่อมโยงจากแผนงานไปสู่แผนการเงิน  
3. เป็นจุดเชื่อมโยงจากแผนงานไปสู่แผนคน  
4. เป็นทักษะท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีนักวางแผนทุกหน่วยงานจะต้องมีนอกเหนือจากความสามารถด้านอื่นๆ  

ลักษณะส าคัญของโครงการ  
1. กิจกรรมย่อยๆท่ีเกี่ยวข้องและสอดคล้องกันมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 
2. มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน วัดได้ และปฏิบัติได้ อาจมีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค ์
3. มีการก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม 
4. มีสถานท่ีตัง้ของโครงการ ระบุให้ชัดเจนว่าด าเนินการอยู่ที่ใด  
5. มีบุคลากรหรือองค์กรท่ีเฉพาะเจาะจง มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ส่วนหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานร่วมด าเนินงานเท่านั้น 
6. มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ ระบุแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน 

โครงสร้างของโครงการ 
1. ชื่อโครงการ ต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด สื่อความหมายได้ชัดเจน  
2. หลักการและเหตุผล คือ ปัญหาสาเหตุและความจ าเป็นท่ีต้องท าโครงการ 
3. วัตถุประสงค์ เป็นการระบุถึงเจตจ านงในการด าเนินงานของโครงการ  

หลักการเขียนวัตถุประสงค์ที่ดี 
1. ต้องมีความเป็นไปได ้
2. ต้องสามารถวัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
3. ต้องระบุถึงการกระท าท่ีสามารถปฏิบัติได ้
4. ต้องระบุให้มีความเป็นเหตุเป็นผล และสอดคล้องกับความเป็นจริง 
5. ต้องมีการก าหนดขอบเขตของเวลาท่ีจะกระท าให้ส าเร็จได้อย่างชัดเจน 

การเขียนวัตถุประสงค์ต้องค านึงถึง  
1. ใช้ค ากริยาท่ีแสดงถึงความตั้งใจจริง เช่น เพื่อเพ่ิม เพ่ือลด เพื่อส่งเสริม เพ่ือปรับปรุง  
2. ระบุผลลัพธ์ท่ีต้องการเพียงประการเดียวในวัตถุประสงค์หนึ่งข้อ  
3. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของความส าเร็จที่วัดได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
4. ก าหนดช่วงเวลา พื้นท่ี หรือกลุ่มเป้าหมาย  
5. เป้าหมาย หมายถึง ระบุถงึผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดว่าจะได้จากการด าเนินโครงการ คล้ายกับวัตถุประสงค์ 

แต่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า  

การเขียนรายละเอียดโครงการ 
1. วิธีการด าเนินงาน เป็นการให้รายละเอียดในการปฏิบัติ โดยจะแยกเป็นกจิกรรมย่อม ๆ หลายกิจกรรม  

แต่เป็นกิจกรรมเด่นๆ  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นระบุว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบและมีขอบเขตความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง  
3. งบประมาณ เป็นการระบุค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการด าเนินกิจกรรมขั้นต่าง ๆ แจงเป็นหมวดย่อย ๆ  
4. สถานท่ีด าเนินการ เป็นการระบุสถานท่ีตั้งของโครงการ  
5. ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นการระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ระบุเป็น วันเดือน  
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ต้องระบุว่าใครจะได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างไร  

ระบุท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
7. การประเมินผลโครงการ เป็นการแสดงรายละเอียดว่าจะมีวิธีการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการอย่างไร 

ใช้เคร่ืองมืออะไรในการประเมนิผล ระยะเวลาในการประเมินผลและใครเป็นผู้ประเมินผล 
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การน าเสนอ/วิเคราะห์โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรต่อคณะอนุพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมินผล 
โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร จะมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

1. การขอใช้เงิน 4. การเบิกจ่ายเงิน 3. การอนุมัต ิ2. การตรวจสอบ 

พิจารณา
เงื่อนไข 

เขียน
โครงการ 

ยื่นเอกสารการ
ขอใช้เงิน 

ฝ่าย
เลขานุการฯ 

คณะอนุ
กลั่นกรองฯฯ 

คณะกรรมการ
สงเคราะห์ฯ คณะรัฐมนตรี 

จัดท า      
ค ารับรอง 

เบิกจ่ายเงิน 

1. ผู้มีสิทธิ์ขอกู้ 
2. คุณสมบัติ

เบ้ืองต้น 
3. เงื่อนไขตาม

กฎระเบียบ 
 

1. วิเคราะห์ปัญหา 
และส ารวจ
ความต้องการ 

2. เขียน
โครงการ 
ตามแบบฟอร์ม 

1. ยื่นโครงการ
และเอกสาร
ประกอบ 

2. ยื่นเอกสาร
ตามสถานที่ท่ี
ก าหนด 

1. ตรวจสอบ
เงื่อนไขตาม
กฎระเบียบ 

2. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ครบถ้วน 

3. วิเคราะห์ 
ความเป็นไปได้ 

1. พิจารณา/                               
วิเคราะห์
โครงการ 

2. เสนอ 
ความเห็นต่อ
คณะกรรมการ
สงเคราะห์ฯ 
พิจารณา 

1. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
โครงการที่มี
วงเงินไม่เกิน
100 ล้านบาท 

2. เสนอความเห็น 
ต่อ ครม. 
พิจารณา
โครงการที่มี
วงเงินเกิน 
100 ล้านบาท 

1. พิจารณาอนุมัติ
โครงการที่มี
วงเงินเกิน 
100 ล้านบาท 

2. เสนอผลการ
พิจารณาต่อ 
สป.กษ. 

จัดท าเอกสาร
ตามที่ระเบียบ

ก าหนด 

กองคลัง สป.กษ
ด าเนินการเบิกจ่าย
ตามแผนเบิกจ่าย 

ข้อมูลท่ีองค์กรเกษตรกรควรทราบ งานภายใต้คณะอนกุรรมการพิจารณาฯ 
งานภายใตค้ณะกรรมการ 
สงเคราะห์เกษตรกร 

สรุปขั้นตอนการด าเนินการในการวิเคราะห์โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 

 



     

    

โครงการ 

  กิจกรรมที่องค์กรเกษตรกรเสนอขอรับการสนับสนุนได้ 
 1. การส่งเสริมการผลิต ผลติผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลติภัณฑอ์าหาร  

(ก) จัดหาปัจจัยการผลิตต่างๆ 
(ข) ให้เกษตรกรกู้ยืมเพ่ือการลงทุนในการผลิตการเก็บรกัษาหรือจ าหน่ายผลผลิต   

2. การศึกษาวิจัย เพ่ือการพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาด 
ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 
เร่ิมแรก 

พิจารณาเงื่อนไข 

ขั้นตอนที่ 2 
ลงมือ 

เขียนโครงการ 

ขั้นตอนที่ 3 
จัดส่ง 

เอกสารต่าง ๆ 

กองทุนฯ
พิจารณา/
อนุมัต ิ

เบิกจ่ายเงิน 

ผู้มีสิทธิ ์

แนวคิด 
ในการจัดท า 

คุณสมบัติ 

เงื่อนไข 

องค์ประกอบ
โครงการ 

1. สหกรณ์การเกษตร  2. สหกรณ์ประมง  
3. สหกรณ์นิคม       4. ชุมนุมสหกรณ์ฯ 
5. กลุ่มเกษตรกรฯ     6. วิสาหกิจชุมชน 
7. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ ์
8. องค์กรเกษตรอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

1. เป็นนิติบคุคล  
2. ต้องด าเนินกิจการมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

3. มีการตรวจสอบบัญช ี 
และงบการเงิน 

ติดต่อ : กองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร 
 02-282-6797,02-281-9969 

 02-281-5798 

 www.opsmoac.go.th/fund 

 faf@opsmoac.go.th 

 
 

สรุปขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 

วิเคราะห ์
ความเป็นไปได้ 

องค์กรเกษตรกรขอรับการสนับสนุนโดยตรง 
 



     

    

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เลขที่ 3 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

โทรศัพท์ 02-282-6797,02-281-9969  
โทรสาร 02-281-5798 

เว็บไซต์ www.opsmoac.go.th/fund  
อีเมล์ faf@opsmoac.go.th 

 

แผนท่ี 

ที่ตั้งส านักงาน 
 

ติดต่อเรา 

http://www.opsmoac.go.th/fund
mailto:faf@opsmoac.go.th

