
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่่า อันเนื่องมาจากปริมาณ
ผลผลิตออกมามาก ในช่วงที่มกีารเก็บเกี่ยวพร้อมๆกัน ท่าให้เกิดการกระจุกตัวของผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน จน
เกินความต้องการของตลาด ประกอบกับสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เน่าเสียง่าย ท่าให้ต้องเร่งรีบขายออกไป 
ก็ยิ่งท่าให้ราคาตกต่่าลงไปอีก และการแก้ไขปัญหาราคาผลิตทางการเกษตรตกต่่า ก็มักจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
หรือระยะสั้นๆเท่านั้น การน่าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการล้นตลาดของ
ผลิตผลสด ซึ่งช่วยให้ผลผลิตสดส่วนหนึ่งไม่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่มีปริมาณผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด  
สามารถรองรับวัตถุดิบทางการเกษตรแล้วน่าไปแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ ได้เป็นจ่านวนมาก เป็นการช่วยไม่ให้ราคา
ผลิตผลตกต่่า อีกทั้งเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที่น่ามาแปรรูปเป็นสินค้าเพ่ือใช้ในการอุปโภค
หรือบริโภค ช่วยให้สินค้าเกษตรมีอายุในการเก็บมากขึ้น มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานเพ่ือความ
ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และสามารถขยายตลาดการค้าได้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งจ่าหน่ายใน
ประเทศและออกไปสู่ต่างประเทศ อันเป็นการช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศได้เป็นอย่างดี  

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรของประชาชน และเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนที่
ประชาชนผู้เป็นสมาชิกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก่าไร โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรแหล่งผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศที่ส่าคัญ อาทิเช่น ข้าว 
ผัก ผลไม้ มันส่าปะหลัง กาแฟ ปาล์มน้่ามัน ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และ ประมง เป็นต้น ซึ่งผลผลิตทางการเกษตร
เหล่านี้มักประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ท่าให้ราคาตกต่่าอยู่เสมอ รัฐบาลได้ให้ความส่าคัญ และพยายามแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่่าในกลุ่มสินค้าดังกล่าวมาโดยตลอด หากมีการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ซื้อ 
ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน สามารถรวมรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
เกษตร จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้ราคายุติธรรม บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนแก่เกษตรกรเรื่องราคาผลผลิตตกต่่าได้  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่า วิธีการที่จะช่วยพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็ง สามารถเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นได้ จึงควร
ให้การสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกับสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้มีขีด
ความสามารถการด่าเนินธุรกิจแปรรูป เพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การ
รวบรวม การแปรรูป และการตลาด ซึ่งในปัจจุบันการด่าเนินธุรกิจการเกษตรมีการแข่งขันสูง การแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน นับเป็นเรื่องจ่าเป็นอย่างมาก ดังนั้น การส่งเสริมให้
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท่าโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือสนับสนุน
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุม่เกษตรกร เพ่ือเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตรในท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
สินค้าเกษตร โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งนี้ ในการคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกรที่เข้าโครงการ จะพิจารณาจากสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ่าเป็นต่อการแปรรูป แต่ต้องมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการใช้และบ่ารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้เหล่านั้น ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  
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2. วัตถุประสงค์โครงการ  
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
2.2 เพ่ือสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปการตลาดแก่

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพ่ือพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้า และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าเกษตร 

2.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื่อน
นโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน 

3. คุณสมบัติของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ 
3.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

หรือกลุ่มเกษตรกร 
3.2 สหกรณภ์าคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน 
3.3 สหกรณภ์าคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 
3.4 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที่ด่าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่

สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน  
3.5 กรณีมีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน และไม่มีภาระผูกพันการค้่าประกันจ่านองหรือถ้ามีต้องเป็นการจ่านองไว้กับกรมส่งเสริม
สหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น ที่ดินต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจ่ากัดเรื่องกฎหมายผังเมืองและที่ดินนั้น
ต้องมีขนาดเหมาะสมกับทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน  

3.6 ที่ดินตามข้อ 3.5) ต้องอยู่ในท่าเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เหมาะสมกับการ
ประกอบกิจกรรมในทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ทางราชการก่าหนด และในการบริหาร
ทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนร่าคาญให้กับชุมชน
บริเวณนั้น 

3.7 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับการขอรับการสนับสนุน 

3.8 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มีประสบการณ์ในการแปรรูปผลผลิตมาแล้ว ไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือ รวบรวมผลผลิต (ท่ีจะแปรรูป) แล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่

3.9 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการที่ได้รับเงินอุดหนุน 

3.10 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3.11 อุปกรณ์ท่ีขอต้องมีมูลค่าไม่ต่่ากว่า 50,000 บาท 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
สหกรณภ์าคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จ่านวน 99 แห่ง ที่ด่าเนินธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และ

ด่าเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรใน 9 กลุ่มสินค้า วงเงินอุดหนุนรวม 410,620,600 บาท  ประกอบด้วย 
1) สินค้าข้าว   จ่านวน   9 แห่ง   จ่านวน  24 รายการ  วงเงิน    86,461,000  บาท   
2) สินค้าผัก   จ่านวน   5 แห่ง   จ่านวน  12 รายการ  วงเงิน    10,014,700  บาท 
3) สินค้าผลไม้   จ่านวน  19 แห่ง  จ่านวน  42 รายการ  วงเงิน    90,667,100  บาท  
4) สินค้าปาล์มน้่ามัน จ่านวน   4 แห่ง   จ่านวน   6 รายการ  วงเงิน    12,784,000  บาท 
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5) สินค้ากาแฟ   จ่านวน   6 แห่ง  จ่านวน 10 รายการ   วงเงิน     5,236,500   บาท  
6) สินค้าโคนม   จ่านวน  25 แห่ง  จ่านวน 61 รายการ   วงเงิน  161,250,800  บาท  
7) สินค้าประมง   จ่านวน   4 แห่ง  จ่านวน  29 รายการ  วงเงิน     9,676,100  บาท  
8) สินค้าปศุสัตว์    จ่านวน  12 แห่ง  จ่านวน  43 รายการ  วงเงิน   33,250,800  บาท  
9) สินค้ามันส่าปะหลัง  จ่านวน  15 แห่ง  จ่านวน  15 รายการ  วงเงิน     1,279,600  บาท 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ   

ด่าเนินการในพ้ืนที่ 42 จังหวัด  
 
6. งบประมาณ  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 410,908,100 บาท แยกออกเป็น 
- เงินอุดหนุนจ่ายขาด 410,620,600 บาท   
- งบด่าเนินงาน  287,500 บาท (ส่วนภูมิภาค)  

7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
8.1 ระยะเวลาด่าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนเมษายน 

2561 ถึงเดือนกันยายน 2561  
8.2 ระยะเวลาการด่าเนินกิจกรรมการแปรรูปกลุ่มสินค้าเกษตร ตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์หรือ

สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุน 
 

 
9. วิธีด าเนินการ  

9.1 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร 

9.2 ส่ารวจความต้องการของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในเรื่องเก่ียวกับการแปรรูป 
9.3 จัดท่าโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งก่าหนดคุณสมบัติของ

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ 
9.4 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดท่ารายละเอียดและข้อมูล

ต่างๆ ตามที่โครงการฯก่าหนด แล้วเสนอผ่านส่านักงานสหกรณ์จังหวัดเพ่ือตรวจสอบและพิจารณาความเป็นไปได้  
9.5 กรมฯ ด่าเนินการวิเคราะห์และคัดเลือกสหกรณภ์าคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรตามคุณสมบัติ

ที่กรมฯ ก่าหนด ภายใต้งบประมาณท่ีกรมฯได้รับจัดสรร 
9.6 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จะต้องรีบด่าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ก่าหนดตามค่าแนะน่านายทะเบียน
สหกรณ์ เรื่อง การก่าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
และจะต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการ  
ที่ได้รับเงินอุดหนุน พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามโครงการฯ และค่าแนะน่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 



4 
 

 
 

9.7 ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตาม เร่งรัดให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุน ด่าเนินการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการให้ เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ก่าหนด และแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 

9.8 ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด ด่าเนินการส่งเสริม แนะน่า และรายงานผลกิจกรรมการแปรรูปกลุ่ม
สินค้าเกษตร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่
ได้รับการสนับสนุน ให้กรมฯ ทราบ ตาม ข้อ 8.2  

10. ตัวช้ีวัดโครงการ   
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านแปรรูป

สินค้าเกษตร 99 แห่ง    

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการแปรรูป
สินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 
 
11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

11.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง มี
อ่านาจต่อรองทางการตลาดสินค้าเกษตรมากขึ้น โดยเป็นศูนย์รวบรวมและแปรรูปสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร  

11.2 สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปมีแหล่งจ่าหน่ายผลผลิต 
เพ่ิมอ่านาจต่อรองและสมาชิกและเกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 300,000 ราย รวมทั้งส่งผลให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ขายผลผลิตได้ในราคาดีข้ึน  

11.3 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการแปรรูป
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น   

11.4 เสริมสร้างให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของสมาชิกและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

12 ผลสัมฤทธิ์  
12.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 เทียบกับ

ปีที่ผ่านมา 
12.2 สมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรในพ้ืนที่ที่สหกรณ์ภาค

การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุน สามารถจ่าหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าตลาด  
 

************************************ 
 

ณ 26 เมษายน 2561 ส่งส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 


