
โครงการพิเศษเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
โดย กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 

อัชฌา สุวรรณนิตย 
ผูอํานวยการกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร 

12 ธันวาคม 2561 

โรงแรมบรรจงบุรี  จ.สุราษฎรธานี 



Production Collecting Marketing 

วงเงิน 180 ลบ.  วงเงิน 150 ลบ.  วงเงิน 230 ลบ.  วงเงิน 90 ลบ.  วงเงิน 50 ลบ.  วงเงิน 180 ลบ.  

โครงการพเิศษเงนิกองทุนพฒันาสหกรณ์  ปีงบประมาณ 2562  

จํานวน 6 โครงการ  วงเงนิรวมทั้งส้ิน  880 ลบ.  

นํา้นมโคคุณภาพ/ 

โคขุน/โคนมปลดระวาง 
เมลด็พนัธ์ุข้าว/

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

รวบรวมผลไม้ พฒันาธุรกจิ CDC พฒันาธุรกจิ

สหกรณ์ประมง 

เช่ือมโยงธุรกจิ 

ใน Cluster 

เปาหมาย  

>30 จังหวัด 69 สก. 

 

> เมล็ดพันธุรวม  

   28,700 ตัน  

1) ขาว 28,200 ตัน  

2) ขาวโพดเล้ียงสัตว  

   500 ตัน 

 

เปาหมาย 

> 18 จังหวัด 59 สก. 
 

> รวบรวมผลไม 

   เศรษฐกิจ 7 ชนิด  

   ทุเรียน มังคุด  

   เงาะ ลองกอง ลําไย 

   ล้ินจี่ และมะมวง 
 

เปาหมาย 

1) การผลิตน้ํานมโค 

   คุณภาพ  

 >ผลิตอาหารคุณภาพ 

แกสมาชิก (อาหาร 

หยาบ ,ขน, TMR ) 

>ฟารมมาตรฐานGAP 

 >ตรวจสอบคุณภาพ 

น้ํานมดิบ 

2)การขุนลูกโคตัวผู 

และโคนมปลดระวาง 

 > ขุนโคตัวผูและ 

โคนมปลดระวาง 

 > จัดหาโคนมทดแทน 

 > สรางคอกเล้ียงโค 
 

เปาหมาย 

> CDC 25 สหกรณ 

 

> ทุนหมุนเวียน   

ของ CDC ในธุรกิจ 

จัดหาสินคามาจําหนาย  

ธุรกิจศูนยกระจาย 

สินคาสหกรณ  

เปาหมาย 

> สหกรณประมง  

   22 แหง 

 

> พัฒนาการผลิต 

การตลาด ตนน้ํา  

กลางน้ํา ปลายน้ํา 

 

> เช่ือมโยงเครือขาย 

เอกชน ชุมนุม 

เปาหมาย 

>27 จังหวัด 57 สก. 

 

>8 กลุมสินคา  

15 ชนิดสินคา ไดแก 

ขาว , ขาวโพดเล้ียง

สัตว , มันสําปะหลัง,  

โคเนื้อ และ ปศุสัตว 

 

>พัฒนาการผลิต 

การตลาด และการแปร

รูป เพ่ือเช่ือมโยง

เครือขายในรูปแบบ 

Cluster 

 



1.โครงการพัฒนาการผลิตน้ํานมที่มีคุณภาพลดตนทุนการผลิตกองทุนพัฒนาสหกรณ  

(กพส. รอยละ 1) ระยะเวลา 5 ป (2561-2565) 

วัตถุประสงคในการขอกู (ป 2561-2562) 

1.การผลิตน้ํานมโคคุณภาพ  
2. การสงเสริมการขุนลูกโคตัวผูและ 

โคนมปลดระวางของสหกรณ  

1. สนับสนุนเงินทุนหมนุเวียน  เพ่ือขุนโคตัวผูและโคนม        

ปลดระวาง ของสหกรณ  

                                              

2. สนับสนุนเงินทนุหมุนเวียนสําหรับจัดหาโคนม ทดแทนใหม 

                                   

3. สนับสนุนเงินทนุสาํหรับสรางคอกเลีย้งโค 

 

 

 

1.สรางโรงงานคลังสาํรองอาหาร ซื้อเคร่ืองจักรผลิต 

อาหารหยาบ อาหารขน และTMR  

                                                                 

 2.ทําฟารมสหกรณโคนมเขามาตรฐาน GAP เพ่ือสง

ตอคุณภาพน้ํานมดิบเขาสูศูนยรวบรวมน้ํานมโคที่ได

มาตรฐาน GAP  

                                                   

3.สนับสนุนเงินทุนใหสหกรณเพ่ือจัดหาเคร่ือง

ตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบ 



คุณสมบัติ และขอบเขตการเขารวมโครงการ 
 

 

 

 

 

กิจกรรมตามวัตถปุระสงคขอ 1.การผลิตน้ํานมโคคุณภาพ  

 

1. คุณสมบัติ 

1.1 เปนสหกรณโคนมที่ปดบัญชีไดเปนปจจุบัน  

1.2  มีศูนยรวบรวมน้ํานมไดมาตรฐาน GMP และ 

มีผลรวบรวมน้ํานมโคตามป MOU  ป 2560/2561 

  

2.ขอบเขตการใชเงินกู 

 2.1 สรางโรงงานคลังสํารองอาหาร ซื้อเคร่ืองจักร

ผลิตอาหารหยาบ อาหารขน และ TMR เพ่ือให 

          ไดอาหารมีคุณภาพตอสมาชิก  

           2.2 สงเสริมฟารมโคนมเขาสูมาตรฐาน GAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมตามวัตถปุระสงคขอ 2. การสนับสนุนการขุนโคปลดระวาง

และโคนมเพศผู และจัดหาโคสาวทองทดแทน 

 

1.คุณสมบัติ 

        1.1 เปนสหกรณโคนมที่ปดบัญชีไดเปนปจจุบัน  

        1.2 มีศูนยรวบรวมน้ํานมไดมาตรฐาน GMP และมีผล

รวบรวมน้ํานมโคตามป MOU  

        1.3 มีแผนงานดานการตลาดโคขุนชัดเจน 

        1.4 มีแผนจัดหาโคสาวทองเพ่ือทดแทนโคปลดระวางชัดเจน 

        1.5 มีอุปกรณในการผลิตอาหาร TMR 

        1.6 เปนสหกรณที่มีผลรวบรวมน้าํนมโคในปที่ผานมา 

ไมนอยกวา 5 ตัน/วัน  

 

2. ขอบเขตการใชเงินกู 

        2.1 สนับสนุนเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือขุนโคตัวผูและโคนมปลด

ระวางของสหกรณ 

       2.2 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับจัดหาโคนมปลดระวาง

และจัดหาโคนมทดแทนใหม 

       2.3 สนับสนุนเงินทุนสาํหรับสรางคอกเลีย้งโค 

 

 

 

 

 

วงเงินขอกูตามวัตถุประสงคในขอ 1 และ ขอ 2 รวมกันตองไมเกินสหกรณละ 10 ลานบาท     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการจัดสรร ป 2561 วงเงินรวม 300 ลานบาท  

การจัดสรรวงเงิน และผลการเบิกจาย ป 2561 และ 2562 

จัดสรรรอบ 1 :  วัตถุประสงคท่ี 2    

        จํานวน 9 จังหวัด 9 สหกรณ  วงเงิน 90 ลบ. 

    

จัดสรรรอบ 2  : วัตถุประสงคท่ี 1   

        จํานวน 14 จังหวัด 25 สหกรณ วงเงิน 130.80 ลบ. 

 

จัดสรรรอบ 3 : วัตถุประสงคท่ี 1 และ 2    

         จํานวน 5 จังหวัด 9 สหกรณ  วงเงิน 72 ลบ. 

จํานวน 42 สหกรณ    วงเงินอนุมัติ  292.80 ลานบาท  

เบิกจาย 151.55 ลานบาท  คิดเปน 51.40% ของวงเงินอนุมัติ    

50.5 %ของวงเงินรวม (ณ 11 ก.ย.61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงเงินอนุมัติแลว  47 ลานบาท จํานวน 5 สหกรณ 

เบิกจายแลว 47 ลานบาท (ณ 29 พ.ย.61) 

จัดสรรรอบ 1 : วัตถุประสงค 1  และ 2  

         จํานวน 3 จังหวัด 6 สหกรณ 

วงเงินคงเหลือ 133 ลานบาท  

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเบื้องตน  

(4 ธ.ค. 61) มีความเห็นใหตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติม  

จากสํานักงานสหกรณจังหวัดอีกคร้ัง 

ผลการจัดสรร ป 2562 วงเงินรวม 180 ลานบาท  



2. โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร   

กิจกรรม สงเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุดีแกเกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ป 2562 

 เมล็ดพันธุดีมีคุณภาพ 

ชวยลดตนทุนของเกษตรกร  

 

 ชวยลดปริมาณเมล็ดพันธุ 

ตอไร (50%) เพ่ิมผลผลิต 

ตอไร (10%)  

(ขอมูลกรมการขาว) 

 

 สมาชิกสหกรณกูยืมซื้อปจจัย

การผลิตเมล็ดพันธุดี  

(เมล็ดพันธุขาวและขาวโพด

เลี้ยงสัตว) 

 สมาชิกกูยืมทําแปลงผลิต 

 สหกรณใชในการรวบรวม

ผลผลิตเมล็ดพันธุจากแปลง

สมาชิก 

วัตถุประสงค 

หลักเกณฑ 

พิจารณาจัดสรรเงิน กพส.จาก 

 

1. พ้ืนท่ีผลิตของสมาชิก 

 

2. ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ

และผลการเบิกจายเงิน

อุดหนุน ป 2561 

 

3. ผลการเบิกจายเงินกู กพส.  

ป 2561 
 

สหกรณรวบรวมผลผลิต 

เมล็ดพันธุรวม 28,700ตัน 

 

 เมล็ดพันธุขาว 28,200 ตัน 

 

 เมล็ดพันธุขาวโพด 

เลี้ยงสัตว 500 ตัน 

เปาหมาย 

วงเงินกู 

จํานวน 150 ลานบาท  

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป 

ระยะเวลา 12 เดือน 

 

30 จังหวัด 69 สหกรณ  

กลุมเปาหมาย 

ผลการดําเนินงานปที่ผานมา 

หลักการ 

จํานวนเบิกจาย  123.68  ลานบาท 



3. โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไมในสถาบันเกษตรกร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 แกไขปญหาดานราคาผลไม 

และปญหาผลผลิตตนฤด ู

ลนตลาด  

 ดูดซับผลผลิตออกจากแหลง

ผลิต  

 เ พ่ิม ศักยภาพการดํ า เนิน

ธุ รกิ จรวบรวมผลไมของ

สหกรณ 

 

 สหกรณสามารถรองรับผลผลิต

ของสมาชิก 

 พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ

การตลาดผลไมคุณภาพ 

 สรางโอกาส  รักษา และขยาย

ตลาดผลไมคุณภาพของสหกรณ 

 สรางเครือขายธุรกิจในสหกรณ

ใหมีความเขมแข็งสามารถ

แขงขัน 

วัตถุประสงค 

หลักเกณฑ 

1. เปนสหกรณที่รวบรวมผลไม 

เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ไดแก  

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย  

ลิ้นจ่ี และมะมวง (ตามมติ ครม. 

ยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย พ.ศ.  

2558 – 2562 ) ในเขตภาค 

ตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต 

 

2. ผลไมอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ  

ที่มีแนวโนมจะเกิดปญหาราคา

ผลผลิตตกต่ํา  หรือเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการดําเนินงานดาน

ธุรกิจรวบรวมผลไมของสหกรณ 

 

1. สหกรณจัดทําคําขอกู 

 

2. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู 

- ระดับจังหวัด วงเงินไมเกิน 5 ลบ 

- ระดับกองฯ วงเงินไมเกิน 15 ลบ 

- ระดับกรม วงเงินเกิน 15 ลบ 

      แตไมเกิน 25 ลานบาท 

 

3. ระยะเวลาการกูเงิน ตั้งแต 

ต.ค.61 – ก.ย. 62 หรือจนกวาจะ

สิ้นฤดูกาลรวบรวมผลไม 

 

4. สหกรณตองสงชําระเงินกูให

แลวเสร็จหลังสิ้นฤดูกาลรวบรวม

ผลผลิต หรือไมเกิน 31 ธันวาคม 

2562 

วิธีการดําเนินงาน 

วงเงินกู 

จํานวน 230 ลานบาท  

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป 

สหกรณที่ดําเนินธุรกิจรวบรวม

ผลไม ทั้งสิ้น 18 จังหวัด 

จํานวน 59 สถาบัน 

กลุมเปาหมาย 

ผลการดําเนินงานปที่ผานมา 
ปงบประมาณ วงเงิน เบิกจาย 

พ.ศ. 2559 215.00 192.00 

พ.ศ. 2560 215.00 173.10 

พ.ศ. 2561 230.00 128.90 

* ลานบาท 

หลักการ 



4. โครงการพัฒนาศกัยภาพการดําเนนิงานศนูยกระจายสนิคาสหกรณ  

ภายใตโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรปูแบบประชารฐั 

 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงาน และการเช่ือมโยง

เครือขายศูนยกระจายสินคา

สหกรณ 

 

 เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 

ตอบสนองความตองการของ

สมาชิกสหกรณและเครือขาย 

 

 

 สหกรณท่ีเขารวมโครงการศูนย

กระจายสินคาสหกรณไดรับการ

สนับสนุนการดําเนินงานและมี

ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

วัตถุประสงค 

หลักเกณฑ 

เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนใน

การดําเนินธุรกิจในรูปแบบ

ตางๆ เชน ธุรกิจจัดหาสินคา

มาจําหนาย ธุรกิจศูนย

กระจายสินคาสหกรณ  

 

เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนใน

การจัดหาสินคามาจําหนาย

ใหแกสมาชิกและสหกรณ

เครือขาย 

 

 

 สหกรณฯ ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ และบริหารจัดการธุรกิจ

ศูนยกระจายสินคาสหกรณ 

 

 สมาชิกซื้อสินคาคุณภาพใน
ราคายุติธรรม 

 

  สินคาและบริการของ
สหกรณไดรับการสนับสนนุสราง

ตราสินคา และเคร่ืองหมาย 

 

 สหกรณเปนองคกรกลาง
บริหารจัดการสินคา เช่ือมโยง

เครือขายการผลิตและการตลาด

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

วงเงินกู 

จํานวน 90 ลานบาท 

สหกรณที่เปนศูนยกระจาย

สินคาสหกรณ CDC จํานวน 

25 สหกรณ 

กลุมเปาหมาย 

ผลการดําเนินงานปที่ผานมา 

หลักการ 

สหกรณท่ีขอกู 22 แหง  จํานวนเบิกจาย  78 ลานบาท 



5. โครงการพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร ตามนโยบายรัฐ  

ภายใต โครงการเขาถึงแหลงเงินทุนของสหกรณ ปงบประมาณ 2562 

จัดสรรเปนทุนหมุนเวียนสําหรับ

สหกรณที่เขารวมโครงการพัฒนา

สหกรณภาคการเกษตรตาม

นโยบายรัฐ ภายใตโครงการ

สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทนุ

ของสหกรณ  

(ระยะเวลาคืนเงินกู 1 ป) 

 

 

 สงเสริมใหสหกรณท่ีมีศักยภาพ

ดานการผลิต การตลาดและการ

แปรรูป สามารถดําเนินงานตาม

แผนธุรกิจของสหกรณ โดย

เช่ือมโยงเครือขายระหวาง

ภาคเอกชน สหกรณและสมาชิก 

ตามนโยบายรัฐ 

 เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ

สหกรณ ใหสามารถเขาถึงแหลง

เงินทุนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียต่ํา 

วัตถุประสงค 

 

 เกิดการแลกเปลี่ยนองค

ความรู พัฒนาสินคา ชองทาง

การตลาดทั้งภายในขบวนการ

สหกรณ ภาคเอกชน และ

หนวยงานภาครัฐ    

   

 สหกรณสามารถลดตนทนุการ

ดําเนินงาน       

 

  สมาชิกสหกรณมีรายได

เพ่ิมข้ึน จากการเพ่ิมมูลคา

สินคาเกษตร  และยกระดับ

ราคาผลผลิต  

        

ประโยชนท่ีไดรับ 

วงเงินกู 

จํานวน 50 ลานบาท 

    สหกรณประเภทประมง     

        จํานวน 22 แหง 

คุณสมบัติ  

1. สหกรณที่ไมมีขอบกพรอง 

2. สหกรณที่ไดรับสนับสนนุ

อุปกรณแปรรูป  

3. สหกรณที่เขารวมโครงการ

พัฒนาขับเคลื่อนสหกรณ

ประมงผานกลไกชุมนมุ

สหกรณประมงแหงประเทศ

ไทย จํากัด 

 

กลุมเปาหมาย 

ผลการดําเนินงานปที่ผานมา 

หลักการ 

 เบิกจายจํานวน 12 แหง เปนเงินทั้งสิ้น 30 ลบ. 

 สรางมูลคาตนน้ํา จํานวน 79.36 ลบ.  

 มูลคาปลายน้ํา จํานวน  103.43 ลบ.  

 สามารถสรางมูลคาเพ่ิม จํานวน 26.35 ลบ. 

 

หลักเกณฑ 
 สหกรณที่มีศักยภาพทางดาน 

การผลิต การตลาด และการ 

แปรรูป ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา 

ปลายน้ํา 

 เช่ือมโยงเครือขาย 

ภาคเอกชน/ชุมนุมสหกรณประมง

แหงประเทศไทย จํากัด 

 ดําเนินธุรกิจไมนอยกวา 2  

ธุรกิจ (การจัดหาสินคามา

จําหนาย จัดหาปจจัยการผลิต 

การรวบรวมผลผลิต การตลาด

และแปรรูป และการบริการ)  



6. โครงการสนับสนุนการรวมกลุมเครือขายธุรกิจสหกรณตลอดหวงโซ 

ประจําปงบประมาณ 2562 

 จัดสรรใหสหกรณที่ไดรับ 

สนับสนุนอุปกรณแปรรูป  

 สหกรณที่เขารวมโครงการ 

รวมกลุมผูผลิตสินคาเกษตรใน

สถาบันเกษตรกร และโครงการ

เช่ือมโยงเครือขายธุรกิจตลอด

หวงโซสินคาเกษตร 

 

1 สหกรณนําไปดําเนนิกจิกรรม/

แผนงานการรวมกลุมผูผลิตสนิคา

ในลักษณะ cluster  

2. เช่ือมโยงเครือขายตลอด 

หวงโซการผลิตสินคาเกษตรใหได

มาตรฐาน  

3. ดําเนินธุรกิจจัดหาสินคามา

จําหนาย รวบรวมผลผลิต  

หรือแปรรูป 

วัตถุประสงค 

 

 สหกรณมีปริมาณธุรกิจ

เพ่ิมข้ึน มีการสรางมูลคาเพ่ิม     

ชวยเพ่ิมชองทางการตลาด

ของสหกรณ 

 

 สรางความเขมแข็งและ

ยกระดับสหกรณ 

        

ประโยชนท่ีไดรับ 

วงเงินกู 

จํานวน 180 ลานบาท 

8 กลุมสินคา 15 ชนิดสินคา 

ไดแก ขาว , ขาวโพดเลี้ยง

สัตว , มันสําปะหลัง, กุง, 

ปลานิล, สุกร โคเนื้อ และ 

ปศุสัตว  

 

จํานวน 27 จังหวัด 57 แหง 

 

คุณสมบัติ  

1. สหกรณที่มีศักยภาพ

ทางดานการผลิต การตลาด 

และการแปรรูป ที่มีแผนธุรกิจ

ของสหกรณฯ เพ่ือเช่ือมโยง

เครือขายในรูปแบบ Cluster 

   2. เช่ือมโยงไมนอยกวา 2 

ธุรกิจ (ธุรกิจจัดหาสินคามา

จําหนาย ธุรกิจรวบรวม

ผลผลิต ธุรกิจ  แปรรูป และ

ธุรกิจบริการ)  

 

กลุมเปาหมาย 
หลักการ หลักเกณฑ 

1. สหกรณนําไปดําเนนิการ

กิจกรรม/แผนงาน การรวมกลุม

เครือขายผูผลิตสินคาในลักษณะ 

Cluster  

 

2. เช่ือมโยงเครือขายดานการ

ผลิต รวบรวม แปรรูปและ

การตลาด ตลอดหวงโซการผลิต 

เกิดการเช่ือมโยงระหวางกัน     

มีการสรางมูลคาเพ่ิม 



ปญหาการเบิกจายเงิน กพส. 

1. สหกรณไมเบิกจายตามแผนการเบิกจาย 

2. สหกรณย่ืนคําขอกู ไมทันรอบการพิจารณา ทําใหไดรับเงินกู

ลาชากวาฤดูกาลผลผลิตออก (ผลไม) 



For Your Attention  
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