
ภาคผนวก
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การสนับสนุนโครงการส�าคญัต่าง ๆ (โครงการพเิศษดอกเบีย้ 1%)

	 	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ไดจ้ดัท�าโครงการเพือ่สนบัสนุนเงินทุนใหส้มาชิก

สหกรณ์ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน	เพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพ	โดยการ

สนบัสนุนเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์เป็นโครงการต่อเน่ือง	จ�านวน		3	โครงการ	และ

โครงการท่ีเป็นการด�าเนินการเสร็จส้ินในปีงบประมาณ		ดงัน้ี

 โครงการด�าเนินการต่อเน่ือง จ�านวน 3 โครงการ

	 	 1.	 โครงการสนบัสนุนเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์เพ่ือเสริมสร้างความ

มัน่คงของสหกรณ์ขนาดเลก็	ระยะเวลาโครงการ	5	ปี	(ปี	2554	–	2558)

	 	 2.	 โครงการขยายโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุนของสหกรณ์		ระยะเวลาโครงการ	

3	ปี	(ปี	2556	–	2558)

																	3.		โครงการพฒันาธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์		ระยะเวลาด�าเนินโครงการ	

3	ปี	(ปี	2557	–	2559)

 โครงการทีเ่ป็นการด�าเนินการเสร็จส้ินในปีงบประมาณ 

	 	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ไดจ้ดัท�าโครงการเพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมให้

สหกรณ์ด�าเนินธุรกิจทางการตลาดตามศกัยภาพของตนเอง	การสนบัสนุนเงินทุนแก่

สหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริและโครงการหลวง		และได้

ใหค้วามช่วยเหลือดา้นเงินทุน	ภายใตโ้ครงการเงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร

แก่สหกรณ์		เพ่ือไปก่อสร้างอุปกรณ์การตลาด	เช่น	โรงสี	ฉาง	ไซโล	และโรงงาน

แปรรูปผลผลิตการเกษตรต่าง	ๆ	นอกจากน้ีไดส้นบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่

สหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีภยัแลง้	และโครงการต่าง	ๆ	จ�านวน	12	โครงการดงัน้ี
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(หน่วย	:	ลา้นบาท)

โครงการ

1. โครงการพฒันาเป็นศูนยก์ลางการผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืชรองรับประชาคม

อาเซียน

160.50

2. โครงการบริหารจดัการธุรกิจรวบรวมผลไมใ้นสถาบนัเกษตรกร 207.80

3. โครงการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟฯ 62.60

4. โครงการฯ	ด�าเนินธุรกิจปาลม์น�้ามนัของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ 2.00

5. โครงการส่งเสริมและพฒันาตลาดสินคา้สหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

(ศนูยก์ระจายสินคา้สหกรณ์)

83.00

6. โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ฯ	(The	whole	value	chain	network) 177.80

7. โครงการฯ	อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริและโครงการหลวง 26.57

8. โครงการสนบัสนุนฯ	ตามโครงการเงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร 147.00

9. โครงการฟ้ืนฟกูารใชอุ้ปกรณ์การตลาด	ASPL 65.35

10. โครงการสนบัสนุนเงินกูแ้ก่สหกรณ์ท่ีประสบสาธารณภยัและอ่ืน	ๆ 16.84

11. โครงการพฒันาการผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาด

แบบยัง่ยนื												

77.70

12. โครงการสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนใหแ้ก่สหกรณ์ในเขตพื้นท่ีภยัแลง้ 103.19

                                                 รวม 1,130.36
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1. โครงการพฒันาเป็นศูนย์กลางการผลติเมลด็พนัธ์ุพชืรองรับประชาคมอาเซียน

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์		ส่งเสริมใหส้หกรณ์เพ่ิมปริมาณเมลด็พนัธ์ุขา้ว	และ

ถัว่เหลืองของสหกรณ์	ใหส้ามารถกระจายเมลด็พนัธ์ุดีท่ีมีคุณภาพสู่สมาชิกสหกรณ์

และเกษตรกรทัว่ไปไดเ้พ่ิมข้ึน	รวมทั้งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 
เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพกระจายสู่สมาชิกและเกษตรกรทัว่ไปให้เพียงพอกบัความ

ตอ้งการลดตน้ทุนการปลูกขา้ว	และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของขา้ว

ไทยในตลาดโลก

วตัถุประสงค์

	 เพ่ือเพ่ิมสภาพความคล่องดา้นเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกและสหกรณ์	

ส่งเสริมใหมี้การเพ่ิมปริมาณและยกระดบัการผลิตเมลด็พนัธ์ุดีมีคุณภาพของสหกรณ์

เป้าหมาย

	 ใน	33	จงัหวดั	60	สหกรณ์	ปริมาณ	40,000	ตนั	วงเงินให้กู	้ 	จ �านวน	 

160.50	ลา้นบาท

ผลการด�าเนินงาน

	 ในปี	2558	การด�าเนินงานกองทุนพฒันาสหกรณ์สนับสนุนเงินกูแ้ก่

สหกรณ์ท่ีไดรั้บการคดัเลือก		ให้กูเ้งินจากกองทุนพฒันาสหกรณ์ไปด�าเนินการ 

กระจายเมลด็พนัธ์ุขา้วและถัว่เหลือง	โดยสหกรณ์เบิกรับเงินกู	้	52	สหกรณ์	ปริมาณ	

32,172	ตนั	คิดเป็นร้อยละ	80.43	จ�านวนเงิน	160.50	ลา้นบาท	จากผลการด�าเนินการ

ก่อใหเ้กิดการกระจายเมลด็พนัธ์ุขา้วและถัว่เหลืองท่ีมีคุณภาพไปสู่สมาชิกเกษตรกร
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ทัว่ไป	ท�าใหเ้กษตรกรและผูผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุมีสภาพคล่องดา้นเงินทุนหมุนเวยีนมาก

ข้ึนลดตน้ทุนแก่สมาชิก	ลดการขาดแคลนเมลด็พนัธ์ุ	เกษตรกรสามารถจดัหาเมลด็

พนัธ์ุท่ีมีคุณภาพไดส้ะดวกข้ึน	

2. โครงการบริหารจดัการธุรกจิรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดใ้หค้วามส�าคญักบัการผลิตและการตลาดสินคา้

เกษตร	โดยการส่งเสริมใหเ้กิดการเช่ือมโยงการซ้ือขายสินคา้เกษตรระหวา่งผูผ้ลิต	

ในประเทศและต่างประเทศ	ดงันั้น	เพือ่จดัระบบสินคา้เกษตรภายใตห่้วงโซ่อุปทาน	

(Supply	Chain)		ในระดบัพ้ืนท่ีใหเ้กิดข้ึนทั้งในดา้นการจดัการผลผลิต	ความตอ้งการ

สินคา้	รวมทั้งระบบ	Logistic	ของสินคา้ในชุมชนภายใตกิ้จกรรมการบริหารจดัการ

ตลาดผลไมข้องสถาบนัเกษตรกร	เพือ่ใหเ้กษตรกรชุมชนสามารถท�าการผลิตผลไม้

ท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมเขา้สู่ตลาดพ้ืนท่ีของตนเองได	้ท�าให้เกษตรกร

มีแหล่งจ�าหน่ายสินคา้ผลไมท่ี้แน่นอน	เกิดรายไดท่ี้มัน่คง	ลดตน้ทุนในการขนส่ง	

ชุมชนเกิดการช่วยเหลือ	ซ่ึงกนัและกนั	สร้างความเขม้แขง็และภูมิคุม้กนัในระดบั

พื้นท่ีตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

วตัถุประสงค์

	 1.		เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนสถาบนัเกษตรกรด�าเนินการและพฒันา

ตลาดผลไมใ้หส้ามารถรองรับผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

	 2.		เพ่ือพฒันาระบบการบริหารจดัการธุรกิจการตลาดผลไมใ้นสถาบนั

เกษตรกร

	 3.		เพ่ือสร้างโอกาส		รักษา		และขยายตลาดผลไมคุ้ณภาพของสถาบนั

เกษตรกร
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เป้าหมาย

	 สหกรณ์ท่ีรวบรวมผลไมใ้นภาคตะวนัออก		ภาคเหนือ		ภาคใต	้	และ

ภมิูภาคอ่ืน	ๆ

ผลการด�าเนินงาน

	 ในปี	2558	กองทุนพฒันาสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์	 เพื่อ

รวบรวมผลไมจ้ากสมาชิกในภาคตะวนัออก	ภาคเหนือ	และภาคใต	้เพื่อสนบัสนุน

ใหส้หกรณ์ด�าเนินธุรกิจตามกลไกทางการตลาดปกติตามศกัยภาพของตนเองโดย

ใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในการรวบรวมและจ�าหน่ายผลไม	้ไดแ้ก่	มงัคุด	เงาะ	ลองกอง	

ทุเรียน	ล�าไย	และผลไมอ่ื้น	ๆ	รวมทั้งส้ิน	53	สหกรณ์	จ�านวน	207.80	ลา้นบาท	ดงัน้ี

	 ภาคตะวนัออก	 จ�านวน		17		สหกรณ์	 จ�านวนเงิน	 115.80	 ลา้นบาท

	 ภาคเหนือ			 จ�านวน		23		สหกรณ์						 จ �านวนเงิน	 51.50	 ลา้นบาท

	 ภาคใต	้		 จ �านวน		10		สหกรณ์					 จ �านวนเงิน	 35.50	 ลา้นบาท

	 ภาคกลาง	 จ�านวน				2		สหกรณ์					 จ �านวนเงิน	 3.00	 ลา้นบาท

	 ภมิูภาคอ่ืน	ๆ					 จ �านวน				1		สหกรณ์							จ �านวนเงิน	 2.00	 ลา้นบาท

3. โครงการส่งเสริมและพฒันาธุรกจิรวบรวมและแปรรูปผลผลติกาแฟฯ

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	ไดจ้ดัท�าโครงการเพื่อส่งเสริม	สนับสนุนและ

พฒันาธุรกิจกาแฟของสถาบนัเกษตรกร	โดยสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนดอกเบ้ียต�่า 

ในการรวบรวมกาแฟสารสายพนัธ์ุโรบสัตา้และอาราบิกา้	จากสมาชิกในภาคใตแ้ละ

ภาคเหนือ	ซ่ึงสถาบนัเกษตรกรดงักล่าวมีการผลิตและรวบรวมกาแฟจากสมาชิก

อยูแ่ลว้		แต่ยงัตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นเงินทุนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการ
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ด�าเนินธุรกิจ	 	ให้มีความเขม้แข็งยิ่งข้ึน		

รวมทั้งดา้นการแปรรูป	การตลาด	เพื่อให้

สามารถแข่งขนัในตลาดได	้

วตัถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมและพฒันาธุรกิจกาแฟของ

สถาบนัเกษตรกร	โดยการสนบัสนุนเงิน

ทุนหมุนเวยีนอตัราดอกเบ้ียต�่า	(ร้อยละ1)		ในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟ

เป้าหมาย

ใน	3	จงัหวดั	ไดแ้ก่	จงัหวดัชุมพร	7	สหกรณ์		จงัหวดัระนอง	5	สหกรณ์		และจงัหวดั

เชียงใหม่	1	สหกรณ์

ผลการด�าเนินงาน

	 ในปีบญัชี	2558	กองทุนพฒันาสหกรณ์ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูเ้พ่ือด�าเนิน

การตามโครงการฯ	จ�านวน	13	สญัญา	13	สหกรณ์	เป็นเงิน	62.60	ลา้นบาท		ดงัน้ี

	 1.		จงัหวดัชุมพร		จ�านวน	7	สหกรณ์		รวบรวมผลผลิตได	้	3,069	ตนั	 

เพิ่มข้ึนจากปีการผลิต	2557	2,951.19	ตนั	คิดเป็น	8.58%

	 2.		จงัหวดัระนอง		จ�านวน	5	สหกรณ์	 	รวบรวมผลผลิตได	้796	ตนั	 

ลดลงจากปีการผลิต	2557	(895	ตนั)		คิดเป็น	-11.06%

	 3.		จงัหวดัเชียงใหม่		จ�านวน	1	สหกรณ์		รวบรวมผลผลิตได	้20	ตนั		 

ลดลงจากปีการผลิต	2557	(23.846	ตนั)		คิดเป็น	-16.13%

4. โครงการฯ ด�าเนินธุรกจิปาล์มน�า้มนัของสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	โดยกองพฒันา

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร	 

ไดจ้ดัท�าโครงการด�าเนินธุรกิจปาลม์น�้ามนัในพ้ืนท่ี

จังหวดัชายแดนภาคใต้	ด้วยการสนับสนุนเงิน 

ใหกู้จ้ากกองทุนพฒันาสหกรณ์จ�านวน	5	ลา้นบาท 

เพ่ือสนบัสนุนสหกรณ์	ในพื้นท่ีปลูกปาลม์น�้ ามนั

ใน	3	จงัหวดั	ชายแดนภาคใต	้
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วตัถุประสงค์

	 1.		เพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจปาลม์น�้ามนัของสหกรณ์

	 2.		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจโรงงานสกดัน�้ามนัปาลม์

เป้าหมาย

	 สหกรณ์ในพื้นท่ี	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต	้(นราธิวาส	ปัตตานี	ยะลา)

ผลการด�าเนินงาน

	 	มีสหกรณ์เขา้ร่วมโครงการ	จ�านวน	1	สหกรณ์	ไดแ้ก่	สหกรณ์ผูป้ลกูปาลม์

น�้ ามนันราธิวาส	จ�ากดั	เขา้ร่วมโครงการและกูเ้งินกองทุนพฒันาสหกรณ์	จ�านวน 

2	ลา้นบาท	สามารถรวบรวมผลผลิตได	้4,871.68	ตนั

5. โครงการส่งเสริมและพฒันาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (ศูนย์กระจาย

สินค้าสหกรณ์)

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท�าโครงการศูนยก์ระจายสินคา้สหกรณ์ 

โดยการสนบัสนุนให้ศูนยก์ระจายสินคา้สหกรณ์ในระดบัจงัหวดั	มีโอกาสท่ีจะ

พฒันาศกัยภาพในการด�าเนินธุรกิจสร้างโอกาสในการพฒันาต่อยอดกิจกรรมการ

ผลิตและการตลาด		โดยให้การสนบัสนุนเงินกูก้องทุนพฒันาสหกรณ์น�ามาเป็น

ทุนหมุนเวยีน	

วตัถุประสงค์

	 	เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการจดัหาสินคา้มาจ�าหน่ายของศูนยก์ระจาย

สินคา้สหกรณ์ระดบัจงัหวดั
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เป้าหมาย

	 สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการ	จ�านวน	58	จงัหวดั		66	สหกรณ์

ผลการด�าเนินงาน

	 	ในปีบญัชี	2558	กองทุนพฒันาสหกรณ์ไดใ้ห้การสนบัสนุนเงินกูเ้พ่ือ

ด�าเนินการตามโครงการฯ	จ�านวน	48	สหกรณ์	เป็นเงิน	83	ลา้นบาท	โดยสหกรณ์

สามารถเป็นศนูยก์ระจายสินคา้ไปยงัช่องทางการจ�าหน่ายต่าง	ๆ 	เพือ่ผูบ้ริโภคสามารถ

ซ้ือสินคา้สหกรณ์ไดจ้ากหลายช่องทาง	และช่วยลดตน้ทุนของสหกรณ์	ท�าใหร้าคา

สินคา้อยูใ่นราคายติุธรรม

6. โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ฯ (The whole value chain network)

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	ก�าหนดนโยบายท่ีจะพฒันาสหกรณ์ให้มีความ 

เขม้แข็งยิ่งข้ึนดว้ยการส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	มีการขบัเคล่ือน	มีการ

เช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์	ทั้งน้ี	ภายในสหกรณ์เองระหว่างสหกรณ์ดว้ยกนัและ

ภาคเอกชน	เพ่ือใหมี้การผลิตมีการเช่ือมโยงตลอดมลูค่าของห่วงโซ่การผลิต	(Whole	

Value	Chain	Network)		ท่ีจะส่งผลใหก้บัสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกิดความเขม้แขง็	

การเช่ือมโยง	การเพิ่มมูลค่าเพิ่มช่องทางการตลาด	กล่าวคือ	ตั้งแต่กระบวนการผลิต	

รวบรวม	ขนส่ง	การตลาด	จนกระทัง่ผลผลิต/สินคา้	ถึงมือผูบ้ริโภค		ซ่ึงจะเป็นกลไก

หน่ึงท่ีจะช่วยในการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคมระดบัประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื		
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