
 

โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพือ่จัดหาปัจจัยการผลติทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรในการลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สูงข้ึน รวมทั้ งส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผน 
การผลิตทางการเกษตร และจดัหาผลประโยชน์ร่วมกนั ปุ๋ยนบัเป็นปัจจยัทางการเกษตรท่ีส าคญัต่อการผลิต
ของเกษตรกร ซ่ึงความตอ้งการมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากการขยายการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซ่ึงตอ้ง
น าเขา้ แมว้า่ราคาจะเพิ่มสูงข้ึนก็ตามแต่ความตอ้งการใชก้็ยงัคงเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั นอกจากน้ีเกษตรกร ยงัมีการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ไปด้วย แต่ปัจจุบนัยงัมีปริมาณการใช้น้อยมาก จากสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีท่ีมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน ในปี 2550 ปุ๋ยสูตร 16 - 20 - 0 ราคาขายปลีกประมาณ 9,800 บาท/ตัน ในปี 2551 ราคา
ประมาณ 16,400 บาท/ตนั หรือเพิ่มข้ึนอัตราเฉล่ียร้อยละ 67.35 และสูตร 15 - 15 - 15 เพิ่มข้ึนจาก 
11,800 บาท/ตนั ในปี 2550 เป็น 19,200 บาท/ตนั ในปี 2551 หรือเพิ่มข้ึนอตัราเฉล่ียร้อยละ 62.71 ยาปราบ
ศตัรูพืช, ปุ๋ยอินทรีย ์และพนัธ์ุพืช ก็มีแนวโนม้ของราคาสูงข้ึนเช่นเดียวกนัจากการท่ีปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 
มีการเปล่ียนแปลงราคาท่ีเพิ่มข้ึนตามล าดบั ส่งผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกรเพราะท าให้ตน้ทุนการผลิตของ
เกษตรกรเพิ่มสูงข้ึนเกษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน ดงันั้น การให้ความช่วยเหลือแก่สถาบนัเกษตรกรในรูปของการ
สนบัสนุนสินเช่ือเพื่อเป็นทุนในการจดัหาปัจจยัการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิกสถาบนัเกษตรกรทั้งปริมาณ ประเภท และระยะเวลาจะสามารถลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกท่ีไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนสูงข้ึน เกษตรกรสามารถ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่าและสามารถลดตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งดี กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเห็นควรด าเนินงาน
โครงการสนบัสนุนสินเช่ือเพื่อจดัหาปัจจยัการผลิตแก่สถาบนัเกษตรกร 

2. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อสนบัสนุนให้สถาบนัเกษตรกรไดมี้เงินทุนไปจดัหาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร ไดแ้ก่  
ปุ๋ยอินทรีย,์ชีวภาพ, จุลินทรีย,์ ปุ๋ยเคมี, ยาปราบศตัรูพืช พนัธ์ุพืช  และกลา้พนัธ์ุไมไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ีและความตอ้งการของเกษตรกร 

3. เป้าหมาย 
 ให้มีการสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวม 3,400 แห่ง ทัว่ประเทศตาม
หลกัเกณฑท่ี์กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 

4. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 ถึง 2556 รวม 5 ปี 
 
 
 
 
 



 
 
5. งบประมาณ 
 5.1 เป็นเงินกูย้มืปลอดดอกเบ้ียจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 1,000 ลา้นบาท 
 5.2 เป็นเงินจ่ายขาดจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของวงเงิน
กูย้ืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบริหารจดัการของกรมส่งเสริมสหกรณ์/ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั 
จ านวน 12 ลา้นบาท 

6. แผนการด าเนินโครงการ 
 6.1 แผนการปฏิบติังานโครงการ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์จะก าหนดแนวทางปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์าม พ.ร.บ.  
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 และระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรวา่ดว้ยการเบิกจ่าย
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2548 เช่น หลกัเกณฑ์การกู้ยืมเงิน และการคิดดอกเบ้ียเงินกู้  
ซ่ึงประกอบดว้ย คุณสมบติัของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีจะขอกู ้อตัราดอกเบ้ีย วตัถุประสงคใ์นการให้ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกู ้ระยะเวลาการใหเ้งินกู ้เง่ือนไขการกู ้และหลกัประกนัเงินกู ้
 6.2 การพิจารณาจดัสรรเงินกูใ้หส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
  6.2.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะจดัสรรเงินกูใ้หส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามหลกัเกณฑท่ี์กรมส่งเสริม
สหกรณ์ก าหนด 
  6.2.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีประสงคจ์ะขอรับการสนบัสนุนตอ้งจดัท าแผนความตอ้งการ
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตรของสมาชิกและกรมส่งเสริมสหกรณ์จะพิจารณาเงินกูย้ืมให้สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรกูย้มืระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยมีเง่ือนไขการคิดดอกเบ้ีย  ดงัน้ี 
 - ช าระคืนภายในระยะเวลา 12 เดือน ถือวา่ช าระเงินสดไม่คิดดอกเบ้ีย 
 -  ช าระคืนเกิน 12 เดือน ใหคิ้ดดอกเบ้ีย ในอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
 6.3 แผนการเบิกจ่ายเงินและแผนการคืนเงินโครงการ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเบิกจ่ายจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ภายในเดือนพฤษภาคม 2551  
เพื่อน าไปจ่ายเงินกูแ้ก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นเงินกูร้ะยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยคิดดอกเบ้ีย 
ในอตัราตามเง่ือนไขการคิดดอกเบ้ียของโครงการฯ  และจะน าเงินกูท่ี้ไดรั้บคืนจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
หมุนเวยีนใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกูใ้หม่ในปีต่อ ๆ ไป จนครบ 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          หน่วย : ลา้นบาท 
วงเงิน

ด าเนินการ
ทั้งหมด 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนการใชเ้งิน 
เงินจ่ายขาด 
(ลา้นบาท) 

แผนการคืนเงินโครงการ 
สหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกร 
(กลุ่ม) 

วงเงินกูย้มื 
(ลา้นบาท) 

ระยะเวลา
ส่งคืน 

วงเงิน (ลา้นบาท) 
ระยะเวลา ตน้เงิน 

(ลา้นบาท) 
ดอกเบ้ีย
(ลา้นบาท) 

1,000 

พ.ค.51 – มิ.ย.52 3,400 1,000 มิ.ย.52 3 

1,000 

 

มิ.ย.56 

พ.ค.52 – มิ.ย.53 3,400 1,000 มิ.ย.53 3 
พ.ค.53 – มิ.ย.54 3,400 1,000 มิ.ย.54 2 
พ.ค.54 – มิ.ย.55 3,400 1,000 มิ.ย.55 2 
พ.ค.55 – มิ.ย.56 3,400 1,000 มิ.ย.56 2 

รวม 12 

7. แผนการเบิกจ่ายเงินและแผนการคืนเงินโครงการ 
 7.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกูต้ามโครงการฯ ระดบัจงัหวดั เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม และกลัน่กรองแผนงานท่ีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขอกู ้เพื่อให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา
อนุญาตตามหลกัเกณฑท่ี์กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
 7.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์แจง้วธีิปฏิบติั หลกัเกณฑข์องโครงการใหจ้งัหวดัทราบ 
 7.3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจดัท าโครงการขอกูเ้งิน และส่งค าขอกูเ้งินตามแบบของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ผา่นส านกังานสหกรณ์จงัหวดั หรือส านกังานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู ้ตามโครงการฯ ระดบัจงัหวดั พิจารณาและหากมีความเหมาะสมเป็นไปได ้กรมฯ น าเสนออธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาอนุญาตใหส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกูเ้งิน พร้อมทั้งแจง้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ทราบ 
 7.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจดัท าหนงัสือสัญญาเงินกู ้และหนงัสือค ้าประกนัเงินกู ้
 7.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์เบิกจ่ายเงินกูใ้หส้หกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 7.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั และส านกังานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี 1, 2 ตรวจสอบ
ติดตามการใชเ้งินกูข้องสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

8.หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 8.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 8.2 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัและส านกังานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี 1, 2 
 
 
 
 

 



 
 

 
9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 9.1 เกษตรกรมีเงินทุนใชใ้นการซ้ือปัจจยัการผลิต โดยไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ียและมีโอกาสใชปุ๋้ย
เพิ่มข้ึน ท าให้ผลผลิตและรายไดเ้พิ่มข้ึน 
 9.2 เกษตรกรไดป้ระโยชน์จากโครงการทั้งตน้ทุนท่ีลดลงและรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ครัวเรือนละ 4,287.31 
บาท หรือไร่ละ 277.22 บาท 
 9.3 ลดตน้ทุนการผลิตค่าปุ๋ย ครัวเรือนละ 174 บาท หรือไร่ละ 11 บาท เน่ืองจากเกษตรกรซ้ือปุ๋ยไดต้  ่า
กวา่ราคาตลาด ตนัละประมาณ 250 บาท 
 9.4 สถาบนัเกษตรกรมีระบบการบริหารเงินในเชิงธุรกิจ 
 

----------------------------------- 

 


