
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
องค์ความรู้ การสนับสนุนเงินทุนเพือ่สร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 

ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

องค์ความรู้   การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท าโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิก

สถาบันเกษตรกร โดยให้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) เป็นแหล่งรับเงินทุนหมุนเวียน เพื่อน าไป
สนับสนุนเงินกู้แก่สมาชิกในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการลงทุนพัฒนาแหล่งน้ าในแปลงไร่นาของตนเอง
อย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสในการผลิตเกษตรกรรม ลดความเส่ียงจากใช้น้ าชลประทาน และแหล่งน้ าจาก
ธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการโครงการ ได้แก่ 1) 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เงินทุน
และงบด าเนินงาน 2) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ให้การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมในไร่นา ๓) กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการการจัดการน้ า
ในระบบไร่นา ๔) กรมพัฒนาท่ีดินและกรมวิชาการเกษตร ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยี
การผลิต และการตลาดต้ังแต่ต้นน้ ากลางน้ าและปลายน้ า 

จังหวัดอุตรดิตถ ์ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อด าเนินโครงการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการท าเกษตรกรรม ลดความเส่ียงจากการขาดแคลนน้ า และส่งเสริมการจัดระบบไร่นา
ของเกษตรกรให้มีความยั่งยืน มีแหล่งน้ าในฟาร์มของตนเอง ลดการพึ่งพาน้ าจากระบบชลประทานและแหล่งน้ าธรรมชาติ 
รวมท้ังสร้างการเปล่ียนแปลงจากระบบการท าเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการ
เพื่อลดความเส่ียงจากการขาดน้ า ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายได้แก่ สถาบันเกษตรกรท้ังในเขตชลประทานและเขตรับน้ าฝน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์จ านวน 282 ราย พื้นท่ีท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เฉล่ียรายละ ๑๐ ไร่ โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ในจังหวัดอุตรดิตถแ์จ้งเข้าร่วมโครงการ จ านวน 41 แห่ง มีสมาชิกจ านวน 1,736 ราย แบ่งเป็นสมาชิกแจ้งความประสงค์
เพื่อขุดสระ จ านวน 850 ราย เจาะบ่อบาดาลจ านวน 811 ราย และจัดหาอุปกรณ์จ านวน 75 ราย ระยะเวลา
ด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงป ีพ.ศ.๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๕ ปี วงเงินงบประมาณท้ังส้ิน 14,235,000.- บาท 
ประกอบด้วย  

1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สถาบันเกษตรกร ในวงเงิน 14.10 ล้านบาท ปลอดดอกเบ้ีย ระยะเวลา ๕ ปี 
และช าระคืนเงินทุนปีละ 2.82 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระเก็บกักน้ าพร้อมอุปกรณ์ และขุดเจาะ
ระบบน้ าบาดาลหรือปรับปรุงระบบพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้  
 กรณี ๑ ขุดสระเก็บกักน้ าในพื้นท่ีประมาณ 1 ไร่ ความลึกไม่น้อยกว่า ๒ เมตร พร้อมกับอุปกรณ์ 
เครื่องสูบน้ า ท่อน้ า ในระบบน้ าหยด หรือพ่นละอองน้ า งบประมาณเฉล่ียรายละ 50,000 บาท  
 กรณี ๒ ขุดเจาะระบบน้ าบาดาล หรือปรับปรุงระบบน้ าบาดาล พร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ าท่อน้ า
ในระบบน้ าหยดหรือพ่นละอองน้ า งบประมาณเฉล่ียรายละ 50,000 บาท  

2. งบด าเนินงานจ่ายขาด เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการโครงการของส่วนราชการ ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน
กรอบวงเงิน 135,000 บาท ดังนี้  
 1) ค่าจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด เพื่ออนุมัติเงินให้สถาบันเกษตรกร  
 2) ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ ท่ีพัก ในการส ารวจพื้นท่ี จัดท าข้อมูลสมาชิกและแผนท่ีต าแหน่งแปลงท่ีจะ
เข้าร่วมโครงการ  
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ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย  

1. สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์                                              ประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์                   กรรมการ 
3. ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ 
๔. ผู้แทนสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุตรดิตถ์     กรรมการ  
๕. ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์                      กรรมการ 
6. ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์   กรรมการ 
7. ผู้แทนส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ    
8. ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร                        กรรมการ 
9. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร กรรมการ 
10.ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  กรรมการและเลขานุการ   
11.นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

และให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
๑. พิจารณาวงเงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามท่ีได้รับจัดสรร ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตาม

กรอบวงเงินท่ีได้รับจัดสรร เพื่อพิจารณาให้เงินกู้ยืมต่อไป 
๒. คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
3. ให้ความเห็นชอบผลการส ารวจและจัดท าแผนผังแปลงพื้นท่ีของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 
4. พิจารณาและวิเคราะห์ค าขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อ

น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
5. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญากู้ยืม 
6. ติดตามควบคุม และเร่งรัดหนี้เงินกู้ 
7. พิจารณาอนุมัติและอนุญาตการของดคิดค่าปรับ การขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ และการขออนุญาตอื่น  ๆ

ตามเงื่อนไขแห่งสัญญากู้ยืม และแจ้งผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
8. แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ตามแนวคิดการประสานประโยชน์ภาครัฐ 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ได้แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานราชการกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามแนวคิดการประสานประโยชน์ภาครัฐประกอบด้วย 
1. สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ ์ ประธานคณะท างาน 
2. ผู้แทนสถานีพัฒนาท่ีดินอุตรดิตถ์ คณะท างาน 
3. ผู้แทนโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ คณะท างาน 
4. ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะท างาน 
5. ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร คณะท างาน 
6. ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์พิชัย คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 4 คณะท างาน 
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9. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์   คณะท างานและเลขานุการ 
10.นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

และให้คณะท างานมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่จะกู้ยืมเงิน  
 1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีสมาชิกท่ีประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อขุดสระเก็บกักน้ าหรือขุดเจาะบ่อ

บาดาล หรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 2) มีวินัยทางการเงินและไม่มีหนี้ผิดนัดค้างช าระต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกเงินทุน เว้นแต่ได้รับการ

ผ่อนผัน/ขยายระยะเวลาการส่งช าระหนี้คืนแล้ว  
 3) ไม่มีการทุจริตและไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชี ในกรณีท่ีมีข้อบกพร่องหรือทุจริตต้อง

ได้รับการแก้ไขแล้ว  
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกท่ีประสงค์จะกู้ยืมเงิน  
 1) สมาชิกมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินเพื่อน าไปขุดสระเก็บกักน้ าหรือขุดเจาะบ่อบาดาล หรือ

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 2) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  
 3) มีวินัยทางการเงินและไม่ผิดนัดช าระหนี้โครงการใดๆ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน/ขยายระยะเวลา

การส่งช าระหนี้คืนแล้ว  
 4) สามารถช าระหนี้คืนได้ทุกปีอย่างน้อยร้อยละ 20 ของต้นเงินกู้ยืมจนครบถ้วนภายในระยะเวลา 5 ปี 

ท่ีก าหนดไว้ในสัญญา  
3. ส ารวจและจัดท าข้อมูลสมาชิกท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ โดยด าเนินการดังนี้ 
 1) ส ารวจสภาพพื้นท่ีและแผนท่ีต าแหน่งแปลงว่า มีความเหมาะสมจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์

ท่ีสมาชิกแจ้งหรือไม่ เช่น เพื่อการขุดสระเก็บกักน้ า เจาะบ่อบาดาล หรือเพื่อปรับปรุงระบบน้ าบาดาล กล่าวคือ 
เมื่อด าเนินการขุดสระเก็บกักน้ าหรือเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว  ต้องสามารถเก็บกักน้ าเพื่อใช้ประโยชน์และ
ก่อให้เกิดรายได้หรือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าได้จริง  รวมถึงกรณีปรับปรุงระบบน้ าบาดาลหรือจัดหา
พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย  

 2) ด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย/ระเบียบในการขออนุญาตใช้น้ าบาดาล  
 3) สรุปผลการส ารวจและแผนผังแปลงพื้นท่ีของสมาชิก เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พิจารณาเงินกู้โครงการฯ ระดับจังหวัด และแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอ
ขอกู้เงินต่อไป  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดให้มีการประชุมโดยให้ทุกคนในส านักงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิธีด าเนินการ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้ 

1. ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
โดยสถาบันเกษตรกรแต่ละแห่งต้องมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีมีความจ าเป็นต้องมีแหล่งน้ า
ส ารอง และลักษณะพื้นท่ีมีความเหมาะสมในการขุดสระเก็บกักน้ าฝนหรือเจาะบ่อบาดาล เบื้องต้นได้พิจารณา
พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบภัยแล้งตามประกาศภัยพิบัติของจังหวัด และพิจารณาศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป็นล าดับแรก ผลการคัดเลือกได้สถาบันเกษตรกรเป้าหมายจ านวน 10 แห่ง สมาชิกเป้าหมาย 282 ราย ดังนี้ 
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  1) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินนาอิน จ ากัด จ านวน 60 ราย 
 2) สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองหมู จ ากัด จ านวน 3 ราย 
 3) สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จ ากัด จ านวน 36 ราย 
 4) สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จ ากัด จ านวน 11 ราย 
 5) สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด จ านวน 63 ราย 
 6) สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด จ านวน 40 ราย 
 7) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จ ากัด จ านวน 8 ราย 
 8) สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด จ านวน 27 ราย 
 9) สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ ากัด จ านวน 9 ราย 
 10) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคอรุม จ ากัด จ านวน 25 ราย 
3. ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ส ารวจและจัดท า

แผนผังแปลงพื้นท่ีของสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายจ านวน 282 ราย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ระบบน้ า
ในแปลงไร่นา ตามระบบการส่งเสริมการปลูกพืช เล้ียงสัตว์ และประมง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดสรรเงินกู้ของสถาบันเกษตรให้แก่สมาชิก โดยหน่วยงานร่วมบูรณาการ 3 หน่วยงาน ได้แก ่

4. สถาบันเกษตรกรพิจารณาให้เงินกู้ยืมเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาแก่สมาชิกตามแผนผังแปลงพื้นท่ี
ท่ีได้ส ารวจและจัดข้อมูล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัดว่า สมาชิกรายนั้นๆ 
มีศักยภาพและพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการเก็บกักน้ าได้  

5. จัดอบรมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ  
6. ติดตามและตรวจสอบ รวมท้ังแนะน างานตามแผนงานและกิจกรรมท่ีระบุไว้ในแผนค าขอกู้เงินของ

สถาบันเกษตรกรเพื่อประเมินผลโครงการ  
ซึ่งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารความเส่ียงโครงการ ดังนี้ 
๑. สมาชิกท่ีเข้าร่วมจะต้องไม่เป็นหนี้ผิดนัดกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
2. สมาชิกมีระบบน้ าในไร่นาสามารถสร้างโอกาสในการท าการเกษตรแบบไม่พึ่งธรรมชาติ วางแผน 

การผลิตได้ ลดความเส่ียงจากภัยแล้งหรือภัยธรรมชาติ เนื่องจากสามารถวางแผนหรือเล่ือนระยะเวลาการ
เพาะปลูกได้เอง  

จากการด าเนินโครงการ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบ้ียเพื่อสร้าง
และพัฒนาระบบน้ าในไร่นาจ านวน 282 ราย แบ่งเป็น  

1. ขุดสระน้ า/ปรับปรุงสระน้ า จ านวน 182 ราย 
2. ขุดบ่อบาดาล/ปรับปรุงบ่อบาดาล จ านวน 79 ราย 
3. จัดหาอุปกรณ์ จ านวน 21 ราย 
โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้  
๑. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร ใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานแผนงานบูรณาการส่วน

ราชการท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ  
       ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดให้มีการประชุมโดยให้บุคคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ด้านกระบวนการส ารวจความเหมาะสมพื้นท่ีของสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ท่ีอาจเกิดความล่าช้า 
เนื่องด้วยภารกิจหลักของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาเงินกู้ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ท าให้
สมาชิกได้รับจัดสรรเงินทุนเพื่อน าไปสร้างและพัฒนาระบบน้ าในไร่นาล่าช้า ไม่ทันต่อฤดูการเพาะปลูก 
องค์ความรู้ที่ได้  
 ควรแจ้งไปยังหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการส ารวจความเหมาะสมพื้นท่ีของสมาชิกได้แก่ สถานีพัฒนาท่ีดิน
อุตรดิตถ์ โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
อุตรดิตถ์ ในการส ารวจความเหมาะสมและให้ความเห็นเฉพาะวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับภารกิจ
หลักของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
 1. สถานีพัฒนาท่ีดินอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นเฉพาะความเหมาะสมของพื้นท่ีสมาชิกท่ีแจ้งความประสงค์
จะขุดสระน้ าตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกรมพัฒนาท่ีดินก าหนด 
 2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นเฉพาะความเหมาะสม
ของพื้นท่ีสมาชิกท่ีแจ้งความประสงค์เจาะบ่อบาดาลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของกรมทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมก าหนด 
 3. โครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นเฉพาะความเหมาะสมของพื้นท่ีของสมาชิกด้าน
พื้นท่ีท่ีมีเอกสารการครอบครองพื้นท่ีถูกต้องเหมาะสมแก่การสร้างระบบน้ า 
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