
 

 

โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกร 

1.  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจในการส่งเสริมสถาบันเกษตรกร สนับสนุนให้เกษตรกร
พ่ึงพาตนเองได้ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
เน้นนโยบายในการให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์รวมพลังช่วยเหลือ ซึ่งกัน   
และกันในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ เพื่อปรับเปลี่ยนโครงการสร้างการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดให้สูงขึ ้น ปัจจุบันเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการที่ต้นทุนการผลิต ได้แก่ ปุ ๋ย น้้ามัน 
อาหารสัตว์ และเครื่องจักรกลการเกษตรมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้แรงงานในครัวเรือนก็ลดลงไปท้าให้เกษตรกร
ต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านแรงงาน ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตอย่างหนึ่งสินค้าเกษตรมักประสบปัญหาราคาตกต่้า  
โดยเฉพาะปีใดที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ตลาดในประเทศไม่สามารถรองรับผลผลิตได้เพียงพอ การแก้ปัญหา
สินค้าเกษตรตกต่้าเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น บางครั้งมิได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าต้องรอให้เกษตรกรเรียกร้อง 
การช่วยเหลือเกษตรกรควรจะได้มีการช่วยเหลืออย่างครบวงจร นอกจากจะสนับสนุนเงินทุน  ดอกเบี้ยต่้าหรือ
ปลอดดอกเบี้ยในการจัดหาปัจจัยการผลิตทั้งพืชและสัตว์แล้ว ควรสนับสนุนเงินทุนในด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น   
เพ่ือเป็นค่าแรงงานคนและเครื่องจักร เพ่ือรวบรวมผลิตผลไปจ้าหน่ายและการแปรรูปผลิตผล จากการส้ารวจ
ภาวะเศรษฐกิจสังคม ครัวเรือน และแรงงานเกษตรกร ของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปรากฏว่ารายจ่าย  
ในการผลิตพืชของเกษตรกรที่ส้าคัญ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์การเกษตร เฉลี่ยร้อยละ 52.64 และเป็น             
ค่าแรงงานคนและเครื่องจักร ร้อยละ 47.36 ส่วนรายจ่ายในการเลี้ยงสัตว์ จะเป็นค่าอาหารสัตว์ เฉลี่ยร้อยละ 
93.53 เป็นค่าแรงงานคน และเครื่องจักรกล เพียงร้อยละ 6.47 

เนื่องจากกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท้านา ท้าไร่    
ท้าสวน ท้าการประมง เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงครั่ง และเลี้ยงไหม ในปี 2553 มีกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 
4,359 กลุ่ม สมาชิก 665,666 คน กลุ่มเกษตรกรท้าธุรกิจหลายด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจ้าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจแปรรูปผลิตผล และธุรกิจบริการและ  
ส่งเสริมการเกษตร ในการด้าเนินธุรกิจดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรยังขาดการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่้าจาก 
แหล่งเงินทุนต่าง ๆ จึงท้าให้ไม่สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่         
12 กันยายน 2549 อนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ้านวน 300 ล้านบาท เพ่ือให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้าเนินการตามโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้น้าไปให้
กลุ่มเกษตรกรกู้เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพ่ือให้สมาชิกกู้ไปลงทุนท้าการเกษตร และเพ่ือรวบรวม
ผลิตผล ซึ่งโครงการจะสิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม  2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องส่งคืนกรมบัญชีกลาง
ทั้งหมด นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ท้าการส้ารวจกลุ่มเกษตรกร จ้านวน 1,139 กลุ่ม ใน 67 จังหวัด   
ที่กู้เงินโครงการ ปรากฏว่า กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินระหว่าง 300,001 - 500,000 บาท จ้านวน 292 กลุ่ม   
คิดเป็นร้อยละ 25.64 และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท จ้านวน 847 กลุ่ม คิดเป็น 
ร้อยละ 74.63 ของจ้านวนกลุ่มเกษตรกรที่ส้ารวจทั้งหมด โดยกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งหมด 1,139 กลุ่ม    
เสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ิมขึ้นจากเดิม เนื่องจากเงินกู้ที่ได้รับจาก
โครงการเดิมไม่เพียงพอ เพราะจ้านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้จ้านวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน ในแต่
จังหวัดเพ่ิมขึ้นทุกปี จากจ้านวน 1,179 กลุ่ม ในปี 2547 เป็น 2,836 กลุ่ม ในปี 2552 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
140.54 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดท้าโครงการขึ้น เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร     



 

 

 

ในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกท้าการปลูกพืช 
กลุ่มเกษตรกรประมง กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มเกษตรกรประเภทอ่ืน ๆ ท้าให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับ  
การพัฒนาธุรกิจให้สูงขึ้นจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้  
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1)  เพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนในการส่งเสริมการผลิต ผลผลิต
เกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์อาหารสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 

2.2)  เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจทุกด้าน ได้แก่                    
ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ้าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล และธุรกิจแปรรูป ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
การเกษตร 

2.3)  เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีความเข้มแข็ง สามารถด้าเนินธุรกิจได้
ด้วยตนเอง 

3.  เป้าหมาย 

สนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน รวม 1,400 กลุ่มต่อปี 

4.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาด้าเนินการ 5 ปีนับแต่วันที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง (ปี 2554 – 2559) 

5.  งบประมาณ   

5.1  เป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ้านวน 500 ล้านบาท 
5.2  เป็นเงินจ่ายขาดจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ้านวน 6.662 ล้านบาท คิดเป็น        

ร้อยละ 1.33 ของวงเงินกู้ยืม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัด และส้านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 จ้านวน 6 ล้านบาท และค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี จ้านวน 1 คน ระยะเวลาจ้าง 5 ปี ๆ ละ 132,400 บาท เป็นเงิน 
662,000 บาท 

6.  แผนการด าเนินโครงการ 

1.  พิจารณาจัดสรรเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกร 
- จัดสรรเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานในจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์          

ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก้าหนด 
- กลุ่มเกษตรกรที่จะขอรับการสนับสนุนเงินทุนจะต้องท้าโครงการส่งเสริมการผลิต 

การรวบรวม หรือแปรรูปผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ตามแบบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
จะพิจารณาให้กลุ่มเกษตรกรกู ้โดยปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลากู้ตามทีก่รมส่งเสริมสหกรณ์ก้าหนด 



 

 

 
2.  วิธีด้าเนินโครงการ 
- จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือก้าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการกู้เงิน และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ และจัดส่งคู่มือปฏิบัติงาน

ให้จังหวัดทราบ 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง                 

เพ่ือชี้แจงวิธีปฏิบัติในระยะเริ่มโครงการและซักซ้อมการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ปีละ 1 ครั้ง 
- จังหวัดจัดประชุมผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานในจังหวัดเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์

โครงการ วิธีปฏิบัติในการจัดท้าโครงการ และเสนอโครงการเพ่ือขอกู้เงิน 
- แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ตามระเบียบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

ก้าหนด 
- กลุ่มเกษตรกรท้าโครงการขอกู้และส่งค้าขอกู้ต่อคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้     

ระดับจังหวัด พิจารณาเพ่ือเสนอผู้มีอ้านาจอนุญาตตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก้าหนด 
- จังหวัดแจ้งผลการอนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรทราบ และให้กลุ่มเกษตรกรท้าหนังสือ

สัญญากู ้และหนังสือค้้าประกันเงินกู ้
- จังหวัดเบิกจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรและรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดและส้านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.

พ้ืนที่ 1 และส้านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พ้ืนที่ 2 ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จแผนปฏิบัติงาน 
- กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือการผลิตและการตลาดให้กับ

สมาชิกได้ ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 400,000 บาท อย่างน้อย จ้านวน 1,000 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดท้าโครงการ/แผนงานขอกู้เงินได้ ร้อยละ 100 
- การตรวจสอบการใช้เงินกู้กลุ่มเกษตรกรที่กู้เงิน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95  

7.  การบริหารโครงการ  คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มี 2 คณะ ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรมฯ ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัด         
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จ้านวน 6 คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน    
20 คน มีหน้าที่ก้าหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน การจัดสรรเงินกู้ให้จังหวัด และส้านักงานส่งเสริมสหกรณ์  
พ้ืนที่ 1  และส้านักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่ 2 และการติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

2.  คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ข้าราชการในส้านักงานสหกรณ์จังหวัด 
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จ้านวน 3 คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 คน มีหน้าที่พิจารณา
เงินกู้ ค้าขอกู้ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้ของกลุ่มเกษตรกร 



 

 

 

8.  แผนการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินโครงการ 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร เพ่ือน้าไปให้         
กลุ่มเกษตรกรกู้ โดยปลอดดอกเบี้ยระยะเวลากู้ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก้าหนด และจะน้าเงินที่ได้รับคืน   
จากกลุ่มเกษตรกรหมุนเวียนให้กู้ใหม่ ในปีต่อ ๆ ไป จนครบ 5 ปี 

หน่วย  :  ล้านบาท 

วงเงิน
ด าเนิน
การ 

ทั้งหมด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

แผนการใช้เงิน 
เงินจ่ายขาด 

(บาท) 

อัตรา 
ดอกเ
บี้ย 
 

แผนการคืนเงินโครงการ 
กลุ่ม 

เกษตรกร 
(กลุ่ม) 

วงเงิน 
กู้ยืม 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ส่งคืน 

วงเงิน 
ระยะ 
เวลา ต้น

เงิน 
ดอกเบี้ย 
ประมาณ 

500 

ต.ค. 54 – ก.ย. 55 1,400 500 ก.ย. 55 2.132400 

- 500 - พ.ย. 59 
ต.ค. 55 – ก.ย. 56 1,400 500 ก.ย. 56 1.132400 
ต.ค. 56 – ก.ย. 57 1,400 500 ก.ย. 57 1.132400 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 1,400 500 ก.ย. 58 1.132400 
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 1,400 500 ก.ย. 59 1.132400 

รวม 6.662 - 500 - พ.ย. 59 
 
9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

9.1  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
9.2  ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ส้านักงานส่งเสริมสหกรณ์  กทม. พ้ืนที่ 1 และ

ส้านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พ้ืนที่ 2  

10.  การติดตามประเมินผล 

10.1  ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด ส้านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พ้ืนที่ 1 และส้านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ ์กทม.พ้ืนที่ 2  รายงานผลการจ่ายเงินกู้ และการรับช้าระหนี้ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประจ้า
ทุกเดอืน 

10.2  กรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปรายงานตามข้อ 10.1  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประจ้าทุกเดือน 

10.3  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด และส้านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พ้ืนที่ 1             
และส้านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พ้ืนที่ 2 ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้ค้าแนะน้าในการแก้ไขปัญหา ติดตามผล
การใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้กลุ่มเกษตรกรเป็นประจ้าเดือน 

10.4  กรมส่งเสริมสหกรณ์สรุปผลการด้าเนินงาน รายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการเสนอ 
ส้านักบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 

 

 

11.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนในการพัฒนาศักยภาพในการด้าเนินธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง                    
ไม่ต่้ากว่า 500,000 บาท ต่อกลุ่ม สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิต ทั้งพืชและสัตว์มาบริการสมาชิกได้ 
อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 

11.2  สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนพอในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉลี่ย 
30,000 บาท/คน สามารถลดต้นทุนการผลิต และรายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอแก่การด้ารงชีพ 

11.3  กลุ่มเกษตรกรสามารถขยายตลาดจ้าหน่ายผลิตผลได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากได้รับ            
การสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย ไม่ต่้ากว่า 500,000 บาท ต่อกลุ่ม ท้าให้ต้นทุนการตลาดต่้ากว่าภาคเอกชน 

11.4  กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ด้าเนินธุรกิจครบวงจรไม่ต่้ากว่า 2 ธุรกิจต่อกลุ่ม 
ได้แก่ ธุรกิจให้เงินกู้ และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ้าหน่าย เนื่องจากโครงการมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเ กษตรกร
ครอบคลุมหลายด้าน 

11.5  กลุ่มเกษตรกรมีฐานะการเงินมั่นคง มีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 และทุนเพ่ิมขึ้น       
ร้อยละ 50 มีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตนเองและสมาชิกได้ 

12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

กลุ่มเกษตรกรท้าธุรกิจเพ่ิมขึ้น อย่างน้อย 2 ธุรกิจ และส่งช้าระหนี้ได้ตามก้าหนด ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 95 
 

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


