
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
วาดวยการพิจารณาแผนและโครงการ การจายเงิน การใชคืนเงินกองทุน 

และการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
และโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
เพ่ือใหการบริหารเงินกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเปนไปโดยเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๖) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร วาดวยการพิจารณาแผนและโครงการ การจายเงิน การใชคืนเงินกองทุนและการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 
ขอ ๒๑  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหเลขาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนด

หลักเกณฑตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ที่ไมขัดแยงกับระเบียบนี้ไดตามที่เห็นสมควร 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความถึง กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและ

พัฒนาเกษตรกร 
“เลขาธิการ” หมายความถึง เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร 
“สํานักงาน” หมายความถึง สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“พนักงาน” หมายความถึง ผูปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ 
“ผูขอรับการสนับสนุน” หมายความถึง องคกรเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนไวกับ

สํานักงาน 
“ผูใหการสนับสนุน” หมายความถึง กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ผูมีอํานาจ” หมายความถึง คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๒๕ ง/หนา ๓๑/๑๙ มีนาคม ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามระเบียบที่กําหนด 
“เงินสนับสนุน” หมายความถึง เงินของกองทุนที่สนับสนุนใหแกองคกร

เกษตรกรซึ่งมี ๒ ประเภท คือ เงินอุดหนุนและเงินใหกูยืม 
“สํานักงานใหญ” หมายความถึง สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่ง

ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร 
“สํานักงานสาขา” หมายความถึง สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ 

ที่อ่ืนใดซึ่งตั้งข้ึนตามความจําเปน 
“แผนและโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร” หมายความถึง แผนและโครงการ

ที่มีวัตถุประสงคสอดคลองกับมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดแก 

(๑) สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการแกไขปญหาของเกษตรกร 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
(๓) พัฒนาความรูในดานเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรม 

เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกองคกรเกษตรกร 
(๔) พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหวาง

เกษตรกร 
 

หมวด ๑ 
การเสนอแผนและโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

   
 

ขอ ๕  องคกรเกษตรกรที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตามระเบียบนี้ให
เสนอแผนและโครงการตอสํานักงานสาขา สํานักงานใหญ ตามหลักเกณฑและแบบฟอรมที่
คณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนด 

ในการเสนอแผนและโครงการ ใหองคกรเกษตรกรสามารถเสนอขอรับการ
สนับสนุนไดหลายแผนและโครงการ แตเกษตรกรสมาชิกขององคกรเกษตรกรผูรับการสนับสนุน
จะไดรับการสนับสนุนเงินกูยืมมากกวาหนึ่งโครงการในขณะเดียวกันไมได 

 
ขอ ๖  แผนและโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร อยางนอยตองระบุขอความ

ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือองคกรเกษตรกร 
(๒) สถานที่ตั้งขององคกรเกษตรกร 
(๓) รายชื่อคณะกรรมการขององคกรเกษตรกร 
(๔) หมายเลขทะเบียนขององคกรเกษตรกร 
(๕) รายชื่อของเกษตรกรทั้งหมดขององคกรเกษตรกรในสวนที่เสนอแผนและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
(๖) เหตุผลที่เสนอแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(๗) รายละเอียดแหงสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพันตาง ๆ ขององคกร

เกษตรกรที่เปนนิติบุคคลและเกษตรกรแตละคนที่เปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรในขณะที่ย่ืน
แผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(๘) รายละเอียดพอสังเขปของโครงการแตละโครงการ 
(๙) หลักการ วิธีดําเนินการ และข้ันตอนของการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(๑๐) ระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร 
(๑๑) รายชื่อผูใหการสนับสนุนแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

พรอมรายละเอียดในการสนับสนุน (ถามี) 
(๑๒) งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน 
(๑๓) แผนการใชคืนเงินทุนที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน 
 

หมวด ๒ 
การพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการ 

   
 

ขอ ๗  ในการพิจารณาแผนและโครงการขององคกรเกษตรกรใหพนักงานของ
กองทุนตรวจสอบแผนและโครงการกอนนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ขอ ๘  ใหเลขาธิการ หรือคณะกรรมการบริหาร เปนผูอนุมัติเงินสนับสนุนตาม

ระเบียบนี ้
การอนุมัติอาจมีการมอบอํานาจใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

บริหารกําหนด 
 
ขอ ๙  แผนและโครงการที่ไดรับการอนุมัติจะตองเปนไปตามหลักเกณฑการ

พิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
 
ขอ ๑๐  แนวทางในการพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการ อาจแบงประเภทการ

อนุมัติเปน ๔ แนวทางดังตอไปนี้ 
(๑) อนุมัติตามแผนและโครงการที่องคกรเกษตรกรขอรับการสนับสนุน 
(๒) อนุมัติตามแผนและโครงการโดยกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดใหปฏิบัติ 
(๓) อนุมัติในหลักการ โดยกําหนดเงื่อนไขใหดําเนินการตามที่เห็นสมควร แลว

จึงนําเสนอแผนและโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง 
(๔) ใหการสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนแกองคกรเกษตรกร เพ่ือนําไปพัฒนาแผน

และโครงการใหสมบูรณข้ึน แลวจึงนําเสนอแผนและโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแผนและโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรใหสํานักงาน
แจงผลการพิจารณาใหองคกรเกษตรกรทราบภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแผนและโครงการ
นั้น 

 
หมวด ๓ 

การจายเงินสนับสนนุของกองทุนตามแผนและโครงการ 
   

 
ขอ ๑๑  กรอบและเงื่อนไขการสนับสนุนเงินตามแผนและโครงการฟนฟูและ

พัฒนาเกษตรกรตองเปนการสนับสนุน ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุน (เงินใหเปลา) คิดเปนรอยละ ๒๕ ของเงินสนับสนุนของ

กองทุน 
(๒) เงินกูยืม คิดเปนรอยละ ๗๕ ของเงินสนับสนุนของกองทุน 
 
ขอ ๑๒  เงินอุดหนุนหมายถึงเงินใหเปลาเพ่ือใชในการพัฒนาระบบสนับสนุน

และระบบบริหารแกองคกรเกษตรกรไมเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินที่จัดสรรสําหรับเงินอุดหนุน 
นอกนั้นจัดสรรใหเครือขายขององคกรเกษตรกร 

 
ขอ ๑๓  ใหเรียกเก็บคาบริการเงินกูยืมตามเงินที่จายใหองคกรเกษตรกรและการ

คิดคาบริการใหเร่ิมนับตั้งแตวันถัดจากวันที่องคกรเกษตรกรรับเงินกูยืมจนถึงวันที่องคกร
เกษตรกรไดใชคืนเงินกูยืมทั้งหมดแกกองทุน 

 
ขอ ๑๔  อัตราคาบริการที่ใหกูยืมแกองคกรเกษตรกรคิดรอยละ ๑ ตอป เพ่ือ

จัดตั้งเปน “กองทุนพัฒนาสถาบันเกษตรกรของจังหวัด” เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาองคกร
เกษตรกรภายในจังหวัด แตอัตราคาบริการของเงินกูยืมที่องคกรเกษตรกรนําไปใหเกษตรกร
สมาชิกกูยืม ใหคิดในอัตราไมเกินรอยละ ๕ ตอป ซึ่งสวนตางของอัตราคาบริการนี้ใหองคกร
เกษตรกรจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาศักยภาพขององคกรเกษตรกร” เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา
ศักยภาพขององคกรเกษตรกร 

สําหรับในกรณีที่สมาชิกขององคกรเกษตรกรเปนผูนับถือศาสนาอิสลามใหคิด
คาบริการจากผลกําไรจากกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนในอัตรารอยละ ๒๐ ตอป ของผลกําไรที่
เกิดขึ้นเพื่อนําไปจัดตั้ง “กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัด” และจัดตั้ง “กองทุน
พัฒนาศักยภาพขององคกรเกษตรกร” ในสัดสวนที่เทากัน 

 
ขอ ๑๕  หลักประกันการกูยืมเงิน แบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) บุคคลค้ําประกัน โดยใหสมาชิกขององคกรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุน

ค้ําประกันเงินที่ขอกูยืมรวมกันสําหรับองคกรเกษตรกรที่ไมเปนนิติบุคคลหรือตามระเบียบ
ขอบังคับขององคกรเกษตรกรที่เปนนิติบุคคล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ทรัพยสินอันเกิดจากการใชเงินกูยืมจากกองทุน มาผูกพันเปนประกัน 
 
ขอ ๑๖  เมื่อกองทุนไดอนุมัติแผนและโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรของ

องคกรเกษตรกรแลว ใหองคกรเกษตรกรเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไว ณ ธนาคารตามที่คณะ
กรรมการบริหารกําหนด โดยเปดบัญชีเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทเงินอุดหนุน ช่ือ “บัญชีเงิน
อุดหนุนกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรของ.................” และประเภทเงินใหกูยืม ช่ือ “บัญชี
เงินใหกูยืมกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรของ...................” แลวแจงเลขบัญชีใหสํานักงาน
ทราบเพื่อจะไดจายโอนเงินเขาบัญชีดังกลาวตามแผนการใชเงินที่ไดรับการอนุมัติ ภายหลังจากที่
ไดมีการลงนามในสัญญาการสนับสนุนแผนและโครงการกับสํานักงานเรียบรอยแลว 

 
ขอ ๑๗  ในกรณีที่มีความจําเปนตองปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงแผนการ

ดําเนินงานของโครงการ ใหผูขอรับการสนับสนุนจัดทํารายละเอียดเสนอสํานักงานเพ่ือให
เลขาธิการหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติกอนจึงจะดําเนินการได 

 
หมวด ๔ 

การใชคืนเงินกูยืม 
   

 
ขอ ๑๘  ผูขอรับการสนับสนุนตองใชคืนเงินกูยืมแกกองทุน ณ สํานักงานธนาคาร

ที่เปดบัญชี ในกรณีที่ไมสามารถใชคืนเงินตนไดใหชําระคาบริการ สําหรับเงินตนที่คืนกลับมาให
เขาบัญชี “กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัด” เพ่ือใชสนับสนุนเปนเงินกูยืมแกแผน
และโครงการอื่นตอไป 

 
ขอ ๑๙  ผูขอรับการสนับสนุนมีสิทธิใชคืนเงินกูยืมตามระเบียบนี้ทั้งหมดหรือ

บางสวนกอนถึงกําหนดได ทั้งนี้ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเงินที่ขอกูยืมทั้งหมดหรือแต
บางสวนคืนเมื่อใดก็ได โดยแจงเปนหนังสือในองคกรเกษตรกรผูขอรับการสนับสนุนทราบ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

 
ขอ ๒๐  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือความจําเปนเกิดขึ้น อันทําใหผูขอรับการ

สนับสนุนไมสามารถใชคืนเงินตนเมื่อครบกําหนดใชคืนตามสัญญาได ใหผูขอรับการสนับสนุนยื่น
คํารองขอผอนผันขยายกําหนดเวลาการใชคืนเงินกูยืมตอสํานักงานเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ
พิจารณาผอนผันการใชคืนเงินกูยืม และ/หรือระงับการคิดคาบริการ หรือตามที่เห็นสมควร
แลวแตกรณี 

 
ขอ ๒๑  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ เลขาธิการหรือคณะกรรมการบริหารมี

อํานาจเรียกคืนเงินกูยืมตามระเบียบนี้ ผูขอรับการสนับสนุนตองใชคืนเงินตนพรอมคาบริการแก
กองทุนใหเสร็จสิ้น แมยังไมครบกําหนดสัญญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เมื่อผูขอรับการสนับสนุนพนจากการสนับสนุนตามระเบียบนี้ไมวาเพราะ
เหตุใดๆ 

(๒) เมื่อผูขอรับการสนับสนุนใชเงินผิดวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนและ
โครงการ 

(๓) เมื่องานตามโครงการที่ใชเงินจากกองทุนไมแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
ในสัญญา เวนแตผูขอรับการสนับสนุนไดรับการผอนผันจากผูมีอํานาจ 

(๔) เมื่อผูขอรับการสนับสนุนไมใชคืนเงินรายงวดตามกําหนดหรือไมใชคืนเงิน
ตนและคาบริการใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนด เวนแตจะไดรับการผอนผันจากผูมีอํานาจ 

 
หมวด ๔ 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
   

 
ขอ  ๒๒   เมื่อผู ขอรับการสนับสนุนได เบิกจ ายเงินจากกองทุนแลว  ให

คณะกรรมการขององคกรเกษตรกรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและโครงการ ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
ตลอดจนใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการติดตามและประเมินผลของพนักงาน 

 
ขอ ๒๓  ในกรณีที่ผูขอรับการสนับสนุนไมรายงานความกาวหนาในการ

ดําเนินงานตามขอ ๒๒ ใหเลขาธิการและคณะกรรมการบริหารมีอํานาจสั่งระงับการจายเงินงวด
ถัดไปของแผนและโครงการไวช่ัวคราวจนกวาผูขอรับการสนับสนุนจะรายงานผลการดําเนินงาน
ตามปกติ จึงจะพิจารณาจายเงินงวดตอไป 

 
ขอ ๒๔  สํานักงานจะตองทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

และโครงการตลอดระยะเวลาของแผนและโครงการ และรายงานใหเลขาธิการหรือคณะ
กรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข และใหขอเสนอแนะ หรือยกเลิกการดําเนินงาน
ตามแผนและโครงการตามที่เห็นสมควร 

 
ขอ ๒๕  ในกรณีที่การดําเนินงานของแผนและโครงการไม เปนไปตาม

วัตถุประสงคและแผนปฏิบัติการโดยเหตุสุดวิสัย ใหผูมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตามความ
เหมาะสม 

 
ขอ ๒๖   ในกรณีที่การดําเนินงานของแผนและโครงการไม เปนไปตาม

วัตถุประสงคและแผนปฏิบัติการโดยเหตุอ่ืน ใหผูมีอํานาจพิจารณาดําเนินการใหมีการปรับปรุง
แกไขหรืออาจสั่งระงับ หรือยกเลิกโครงการไดตามขอบเขตอํานาจอนุมัต ิ

 
หมวด ๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การอุทธรณ 
   

 
ขอ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาแลวไมอนุมัติแผนและโครงการ

ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรของผูขอรับการสนับสนุนใหแจงผลโดยยอ และใหผูขอรับการสนับสนุน
มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัย 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 
ขอ ๒๘  ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาแลวไมอนุมัติแผนและโครงการฟนฟูและ

พัฒนาเกษตรกรของผูขอรับการสนับสนุนใหแจงผลโดยยอ และใหผูขอรับการสนับสนุนมีสิทธิ
อุทธรณตอคณะกรรมการบริหารภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย 

ใหคณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับอุทธรณและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารใหเปนที่สุด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมพิกา/แกไข 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

 
สถาพร/ปรับปรุง 

๑๘ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 
 

พัชรินทร/จัดทํา 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

 


