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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอกู้เงนิโครงกำรเศรษกิจชุมชน 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกระทุม่ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอกู้ เงินโครงการเศรษกิจชมุชน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกระทุม่ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนมุตัิ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชมุชน 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที ่2 
พ.ศ.2543 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการด าเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชมุชน  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  7 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอกู้ เงินโครงการเศรษกิจชมุชน  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม โทรศพัท์/
โทรสาร 034-998-073-4/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ควรติดต่อดว้ยตนเอง) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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การขอกู้ เงินตามโครงการเศษฐกิจชมุชน เป็นนโยบายของกระทรุวงมหาดไทยในการชว่ยเหลือประชาชนโดยกระจาย
เงินทนุหมนุเวียนให้กบัประชาชนในระดบัหมูบ้่าน เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนผู้สนใจรวมกลุม่เพ่ือจดัตัง้กลุม่อาชีพ หรือ
กลุม่เกษตรกรหรือสนบัสนนุกลุม่อาชีพท่ีมีอยูแ่ล้วในหมูบ้่าน โดยการสนบัสนนุจะอยูใ่นรูปของเงินกู้ เพ่ือประกอบอาชีพ
เป็นทนุหมนุเวียนภายในกลุ่ม โดยไมมี่ดอกเบีย้(กรณีช าระเงินต้นคืนตรงตามก าหนดสญัญา) กลุม่อาชีพ หรือกลุม่
เกษตรกรท่ีต้องการขอยืมเงินทนุ จะต้องเสนอเป็นโครงการและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ ดงันี  ้
 (1)เป็นโครงการเก่ียวกบัเศรษฐกิจชมุชน วงเงินไมเ่กิน 300,000 บาท 
 
           - กรณีขอกู้ ไมเ่กิน 100,000 บาท คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสว่นต าบล เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 
 
          -  กรณีกู้ เกิน100,000 - 300,000บาทคณะกรรมการพฒันาอ าเภอ เป็นผู้พิจารณาอนมุตัโิดยมีเงินสมทบ ร้อยละ 
30 ของงบประมาณโครงการ  
 (2) ต้องมีแผนการช าระเงินคืน ท่ีแสดงปรากฏไว้ในโครงการท่ีชดัเจน (ก าหนดช าระไมเ่กิน 5 ปี โดยไมมี่ดอกเบีย้กรณีสง
คืนตามก าหนดช าระ)   
        (3)กลุม่อาชีพหรือกลุม่เกษตรกรจะต้องมีเงินกองทนุของกลุม่ร่วมสมทบงบประมาณ ร้อยละ 30ของโครงการท่ี
ต้องการกู้ ยืมเงินลงทนุ เว้นแตร่ะเบียบจะได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 
        (4)แบบค าร้องขอกู้ เงินทนุ 
 
          (สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิและขอรับเอกสารได้จากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ) 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การพิจารณา 
 

1.ตรวจสอบโครงการของ
กลุม่ฯ 
 
2.สญัญาเงินกู้  พร้อม
หนงัสือค า้ประกนักลุม่ฯและ
เอกสารหลกัฐานของ
สมาชิกกลุม่ฯ 

10 นาที - (องค์การบริหาร
สว่นต าบลหนอง
กระทุม่ ส านกั
ปลดั งานพฒันา
ชมุชน) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 
3.ตรวจรายงานประชมุ
คณะกรรมการหมูบ้่าน 
 
4.ตรวจายงานการ
ประชาคมรับรองการมีอยู่
ของกลุม่ฯ 
 
 

2) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารองค์การบริหารสว่น
ต าบลหนองกระทุม่ 
    - พิจารณาอนมุตักิารขอ
กู้  กรณี ไมเ่กิน 100,000   
    - แจ้งทราบเพ่ือสง่ให้
คณะกรรมการพฒันา
อ าเภอเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 
( 
 

1 วนั - (องค์การบริหาร
สว่นต าบลหนอง
กระทุม่ ส านกั
ปลดั งานพฒันา
ชมุชน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวั กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ของสมำชิกท่ีประ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประชำชน สงจะขอกุ้พร้อม
รับรองส ำเนำ) 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั (ของสมำชิกท่ี
ประสงค์จะขอกุ้
พร้อมรับรอง
ส ำเนำ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
เอกสำรกำรข้อกู้
เงิน 

กรมกำรปกครอง 1 0 ชดุ - 

2) 

ส ำเนำบตัร
ประชำชนของ
คณะกรรมกำร
หมูบ้่ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (พร้อมรับรอง
ส ำเนำ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) 0 

หมำยเหตุ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกระทุม่ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

หมายเหตุ (โทรศพัท์/โทรสาร 034-998-073-4) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 26/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลหนอง

กระทุม่ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม สถ.มท. 

อนุมัตโิดย  
 
(นายบญุแสง  สวุรรณชีพ) 
นายก อบต.หนองกระทุม่ 

เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 


