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ธนาคารสินค้าเกษตร 

 สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินนโยบาย
ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศษฐกิจของรัฐบาล ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2558 จากการตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนที่จังงหวัดอุบลราชธานี เห็นว่าธนาคารข้าวที่
น าเสนอนั้นเป็นเรื่องที่ดีน่าจะขยายการด าเนินงานให้หลากหลาย และการยืมข้าวไปปลูกแล้วตายจะสามารถ
เอาสินค้าเกษตรอย่างอ่ืนไปใช้แทนได้ไหม จึงให้ลองศึกษาแนวทางวันนี้ท าอะไรได้ก่อนให้ท าทันที โดยน า
แนวคิดนี้ไปเริ่มกับกลุ่มที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ ถ้าจะท าทันทีต้องมีธนาคารปุ๋ยเพ่ิมด้วยไม่ใช่แค่ธนาคาร
ข้าวอย่างเดียวเริ่มจากเกษตรกรท าอย่างไรที่จะควบรวมกัน  

ธนาคารสินค้าเกษตรเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มอบหมายให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวร่วมกับคณะท างานจาก
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยการจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสินค้าเกษตรมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการและตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในชุมชน โดยก าหนดมาตรการ
ด าเนินงานเป็น 3 มาตรการ คือ มาตรการ 1 เพ่ิมขีดความสามารถธนาคารสินค้าเกษตร (กลุ่มเดิม) มาตรการที่ 
2 ขยายผลการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพ่ือชุมชนตามความพร้อม (รายใหม่) และมาตรการที่ 3 จัดตั้ง
ธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกรภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายธนาคารสินค้ าเกษตร ผ่าน  โครงการ 
ได้แก่ 1) ธนาคารโค กระบือ 2) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  3) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 4) ธนาคารข้าวใน
สถาบันเกษตรกร 5) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 6) ธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง และ 7) ธนาคาร
ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม 
มาตรการการด าเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร 
       
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
                                      

ปัจจุบันกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ได้ด าเนินนโยบายธนาคารสินค้าเกษตรใน 7 ธนาคาร 
ประกอบด้วย 1. ธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ ด าเนินการโดยกรมปศุสัตว์ 2. ธนาคารปุ๋ย
อินทรีย์ ด าเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน 3. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ด าเนินการโดยกรมการข้าว            
4. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

มาตรการที่ 1 
เพิ่มขีดความสามารถธนาคาร

สินค้าเกษตร 
(กลุ่มเดิม) 

 

 

มาตรการที่ 2 
ขยายผลการจัดตั้งธนาคารเพื่อ

ชุมชนตามความพร้อม 
(รายใหม่) 

 

 

มาตรการที่ 3 
จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรใน

สถาบันเกษตรกร 
 

 
- ธนาคารโค กระบือ 
- ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  
- ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 

 

- ธนาคารโค กระบือ 
- ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  
- ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 

- ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
- ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 
- ธนาคารหม่อนไหม  
- ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง 
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ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 6. ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ด าเนินการโดยกรมประมง และ 
7. ธนาคารหม่อนไหม ด าเนินการโดยกรมหม่อนไหม 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานธนาคารสินค้าเกษตรในปี 2561 เน้นการด าเนินงานภายใต้
แนวคิด ต่อ-เติม-แตง่ โดยวางเป้าหมายในการยกระดับความเข้มแข็งของธนาคารแต่ละแห่ง ดังนี้ 

ต่อ ด าเนินการในธนาคารเดิมท่ีจัดตั้งแล้ว โดย 
1. พัฒนาศักยภาพของแต่ละธนาคาร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
2. สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเสริมความเข้มแข็ง 
3. เชื่อมโยงธนาคารกับแปลงใหญ่ โดยก าหนดแนวทางและกิจกรรมสอดรับกับแปลงใหญ่ 
4. สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเพ่ือขยายผล 
เติม ขยายผลจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพิ่มในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพตามความต้องการของสมาชิก 

แต่ง ปรับปรุงพัฒนาธนาคารที่จัดตั้งแล้วแต่ยังไม่ด าเนินการหรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานธนาคารสินค้าเกษตรในแต่ละธนาคารมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 
 

 ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ (กรมปศุสัตว์) 
วัตถุประสงค์ของธนาคาร 

เพ่ือช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ 
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 
 ธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  มีอธิบดีกรม
ปศุสัตว์เป็นประธานและหัวหน้าฝ่ายโครงการธนาคารโค -กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ เป็น
เลขานุการ และมีผู้แทนส านักพระราชวังร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการ
ด าเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556  เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติการให้บริการ มี 5 วิธี 
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 1. การให้ยืมเพ่ือการผลิต 
 2. การให้เช่าซื้อ 
 3. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ 
 4. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน 
 5. การให้บริการอ่ืนๆ 
รูปแบบการด าเนินงาน 
 1. การให้ยืมเพ่ือการผลิต หมายความว่า เกษตรกรที่ยืมแม่โคหรือกระบือ ต้องคืนลูกโคหรือกระบือ  
ตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้โครงการเพ่ือน าไปให้เกษตรกรรายอ่ืนยืมต่อหรืออาจจ าหน่ายน าเงินส่งคืน
โครงการ และเมื่อเกษตรกรยืมครบสัญญา 5 ปี ให้มอบแม่โคหรือกระบือ พร้อมลูกตัวที่ 2, 3... (หากมี)  ให้
เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรและจ าหน่ายออกจากทะเบียน แต่หากเกษตรกรยืมแม่โคหรือกระบือไปแล้ว 3 ปี  
ไม่มีลูกตัวแรกคืนโครงการ โครงการจะน าแม่โคหรือกระบือดังกล่าวคืน  เพ่ือน าไปให้บริการกับเกษตรกร 
รายอ่ืนต่อไป เว้นแต่จะตรวจพบว่าแม่โคหรือกระบือมีปัญหาทางระบบสืบพันธุ์  โครงการจะเปลี่ยนแม่โคหรือ
กระบือให้ใหม ่
 2. การให้เช่าซื้อ หมายความว่า การให้เกษตรกรเช่าซื้อโคหรือกระบือ โดยจะต้องผ่อนช าระค่าเช่าซื้อ
ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โคเนื้อหรือกระบือ ให้ช าระค่าเช่าซื้อภายในระยะเวลา 3 ปี  ปีที่ 1     
ผ่อนช าระร้อยละ 40  ปีที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาโคเนื้อและกระบือ ปีที่ 3 ช าระค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือทั้งหมด 
โคนมให้ช าระค่าเช่าซื้อในระยะเวลา 5 ปี โดยผ่อนช าระในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาโคนม 
 3. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ หมายความว่าการให้เกษตรกรยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือของ
โครงการ โดยมีเงื่อนไขว่าจะให้ยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือในหมู่บ้าน ที่มีแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์กระบือ
ของโครงการไม่น้อยกว่า 50 ตัว โดยให้เกษตรกรที่ได้รับบริการแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์กระบือคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบ และให้บริการผสมพันธุ์แก่แม่โคหรือแม่กระบือในหมู่บ้าน 
 4. การให้เช่าเพ่ือใช้แรงงาน หมายความว่าการให้เกษตรกรเช่าโคหรือกระบือเพศผู้เพ่ือใช้แรงงาน โดย
เกษตรกรจะต้องช าระค่าเช่าโคหรือกระบือตัวละ 300 บาทต่อปี 
 5. การให้บริการอื่นๆ หมายความว่าการให้บริการเกี่ยวกับโคหรือกระบือแก่เกษตรกรที่นอกเหนือจาก
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 โดยปศุสัตว์จังหวัดและโครงการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร 
แนวทางการด าเนินงาน 
 1. คัดเลือกเกษตรกรโดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง และ
เกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโค-กระบือถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งต่อ
การประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร 
 2. สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เน้นให้เกิดชุมชน หรือหมู่บ้านที่มี 
ส่วนร่วมในการก ากับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และเกิดความยั่งยืน 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้แรงงานจากโค-กระบือและการใช้ปุ๋ยคอกซ่ึงได้จากมูลโค-กระบือ 
 
 
 



4 
 

 

 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (กรมพัฒนาที่ดิน) 

 
 
วัตถุประสงค์  

1. ให้มีการด าเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
2. เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม  
3. ให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาด้วยการน าเอาวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ ปุ๋ยเคมี 

เป็นการลดต้นทุนในการผลิต  
4. เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรทางการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากข้ึน 

ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์  
ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากการหมักให้จุลินทรีย์ย่อยสลาย จนอยู่ในรูปที่สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ใน

การปรับปรุงโครงสร้างของดิน และสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญ เติบโตได้ แบ่ง
ประเภทปุ๋ยอินทรีย์ออกเป็น 4  ประเภทดังนี้  

1) ปุ๋ยคอก ได้แก่ ปุ๋ยที่ได้จากมูลของสัตว์ทุกชนิดและคน  
2) ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ เกิดจากการน าซากหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกันและ ผ่าน

กระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย  
ไม่แข็งกระด้าง ไม่มีกลิ่น มีสีน้ าตาลปนด า  

3) ปุ๋ยอินทรีย์น้ า (น้ าหมัก) หมายถึง ของเหลวที่ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือ สัตว์
ที่มีลักษณะสด ท าจากปลาหรือหอยเชอรี่ กากน้ าตาล  ผลไม้  

      4) ปุ๋ยพืชสด หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการตัดสับ หรือไถกลบพืชที่ยังเขียวอยู่ลงดิน ใน
ระยะที่พืชออกดอกหรือยังสด เพ่ือให้เซลพืชอ่อนตัวและค่อยๆ ย่อยสลายตัวอย่างสมบูรณ์ จนพืชสามารถดูด
ซับธาตุอาหารได้ ชนิดพืชที่น าใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้แก่พืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนอัฟริกัน 
เป็นต้น 
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แนวทางการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ให้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปพัฒนาและถ่ายทอด

องค์ความรู้ไว้ และมีความเข้มแข็ง ซึ่งมีความสนใจที่จะด าเนินการ โดยกลุ่มเกษตรกรที่จะด าเนินการควรมี
จ านวน สมาชิกจ าแนกได้ ดังนี้ กลุ่มขนาดใหญ่ควรมีสมาชิกตั้งแต่  30 – 50  คน กลุ่มขนาดกลางควรมีสมาชิก
ตั้งแต่  20 – 30  คน  กลุ่มขนาดเล็กควรมีสมาชิกตั้งแต่  10 – 20  คน 

2. การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
   2.1 ธนาคารน้ าหมักชีวภาพ กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มต้องด าเนินการในเรื่องของธนาคาร น้ าหมัก

ชีวภาพเป็นหลัก โดยกลุ่มขนาดใหญ่จะต้องผลิตน้ าหมักชีวภาพตั้งต้นประมาณ 10,000 ลิตร ส่วนกลุ่มขนาด
กลางควรผลิตน้ าหมักชีวภาพตั้งต้นประมาณ 7,000 ลิตร ส าหรับกลุ่มขนาดเล็กควรผลิตน้ าหมักชีวภาพตั้งต้น
ประมาณ 5,000 ลิตร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนกากน้ าตาล ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.7 ให้ตามจ านวนเป้าหมายที่จะผลิต ส าหรับเศษวัสดุให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีส่วนร่วม ในการ
จัดหา  
 2.2 ธนาคารปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน) ควรด าเนินการในพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพปลูกผัก 
หรือไม้ผล โดยกลุ่มเกษตรกรต้องด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ซึ่งกรมฯ จะสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดหาเศษวัสดุ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรจะต้องด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทานตั้งต้น จ านวน 100 ตัน ส าหรับกลุ่มขนาดใหญ่ และผลิต 70 ตัน และ 50 ตัน ส าหรับกลุ่ม 
เกษตรกรที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นต้นไป  
 2.3 ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ควรด าเนินการในพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพท านา ท าไร่ เป็น 
ส่วนใหญ่ โดยกรมฯ จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ต้นทุนประมาณ 10 ตัน ส าหรับกลุ่มขนาดใหญ่ ส่วนกลุ่ม
ขนาดกลาง กรมฯ จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ต้นทุนประมาณ 7 ตัน และกลุ่มขนาดเล็ก กรมฯ จะ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ประมาณ 5 ตัน ซึ่งในส่วนนี้ หากเกษตรกรน าไปปลูกเพ่ือไถกลบแล้วต้องกัน
พ้ืนที่ ส่วนหนึ่งไว้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ต้นทุนคืน พร้อมดอกเบี้ยซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกัน โดยมีสัญญาการ
ใช้คืน ไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ ในการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์นี้ กลุ่มเกษตรกรอาจจะด าเนินการได้ทั้ง 3 ธนาคาร 
ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความต้องการของเกษตรกรและพ้ืนที่เพาะปลูก แต่จะต้องจัดตั้งธนาคารน้ าหมักชีวภาพ 
เป็นหลัก ส่วนธนาคารปุ๋ยหมักและธนาคารปุ๋ยพืชสดอาจเลือกจัดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง  

3. ส าหรับงบประมาณในการด าเนินงานขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มและจ านวนธนาคารที่จะจัดตั้งในกรณี
ที่ไม่มีโรงเรือนในการปฏิบัติงาน กรมฯ อาจจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโรงเรือนตามความ
เหมาะสม  

4. กลุ่มวิชาการและกลุ่มวิเคราะห์ดิน ต้องเข้ามาร่วมในการด าเนินงาน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน 
การพัฒนาที่ดิน การใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการใช้โปรแกรมการใช้ปุ๋ยตามค่า 
วิเคราะห์ดิน ซึ่งกลุ่มวิเคราะห์ดินต้องท าการวิเคราะห์ดินในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคาร เพ่ือให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

5. กลุ่มเกษตรกรต้องด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือบริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ 
ตั้งแต่ ผลิตจนถึงจัดท าบัญชี รับฝาก ถอน กู้ยืม พร้อมก าหนดอัตราดอกเบี้ยในการฝากและกู้ยืม  

6. ก าหนดระเบียบการด าเนินงานในการฝาก ถอน กู้ยืม พร้อมอัตราดอกเบี้ย  
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7. ก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมก าหนดเงื่อนไข บทลงโทษกรณีท าผิด
เงื่อนไข 

8. กลุ่มเกษตรกรต้องมีเงื่อนไขในการประกอบการด าเนินงาน โดยต้องสามารถด าเนินการต่อเนื่องได้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารงาน ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานให้สมาชิก
ทราบในที่ประชุมทุกเดือน  

2. คณะกรรมการบริหารงานจะต้องท าบัญชี รับฝาก ถอน การให้กู้ยืม การส่งใช้คืนต้นและดอกเบี้ย  
  3. ให้หมอดินและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการทุกเดือน  

4. ประสานให้องค์การบริการส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน 
เรื่องของตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตที่ได้  

5. แนวทางการด าเนินงานของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์มีดังนี้ 
การด าเนินงานธนาคารปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน)  
การฝากวัสดุผลิตปุ๋ยหมัก – ถอนปุ๋ยหมัก 

การฝากวัสดุผลิตปุ๋ยหมัก การแลกเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมัก 
ขี้วัว  1  กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก   2  กิโลกรัม 
ขี้หมู 1  กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก   2  กิโลกรัม 
ขี้ไก่ฟาร์ม   1  กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก   2  กิโลกรัม 
ขี้ไก่แกลบ   1  กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก   1  กิโลกรัม 
ฟางข้าว     3  กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก   1  กิโลกรัม 
เปลือกมันส าปะหลัง     10  กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก   1  กิโลกรัม 
กากอ้อย  10  กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก   1  กิโลกรัม 
เศษใบไม้/เศษหญ้าแห้ง 10  กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก   1  กิโลกรัม 
เศษใบไม้/เศษหญ้าสด  20  กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก   1  กิโลกรัม 
ใบอ้อย/ยอดอ้อยสด     20 กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก   1  กิโลกรัม 

 
ธนาคารน้ าหมักชีวภาพ (สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2)  
การฝากวัสดุผลิตน้ าหมักชีวภาพ – การเบิกถอนน้ าหมักชีวภาพ 

การฝากวัสดุผลิตน้ าหมักชีวภาพ การแลกเปลี่ยนเป็นน้ าหมักชีวภาพ 
ผักกินใบ      จ านวน  16  กิโลกรัม น้ าหมักชีวภาพ    จ านวน  10  ลิตร 
ผักกินผล     จ านวน  16  กิโลกรัม น้ าหมักชีวภาพ    จ านวน  10  ลิตร 
ผลไม้ดิบ-สุก จ านวน  16  กิโลกรัม น้ าหมักชีวภาพ    จ านวน  10  ลิตร 
ปลา           จ านวน  12  กิโลกรัม น้ าหมักชีวภาพ    จ านวน  10  ลิตร 
หอย ต่างๆ   จ านวน  12  กิโลกรัม น้ าหมักชีวภาพ    จ านวน  10  ลิตร 
กระดูกสัตว์  จ านวน  12  กิโลกรัม น้ าหมักชีวภาพ    จ านวน  10  ลิตร 
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ธนาคารน้ าหมักชีวภาพเพ่ือไล่แมลงศัตรูพืช (สารเร่งซุปเปอร์ พด. 7)      
การฝากวัสดุผลิตน้ าหมักสมุนไพร – การเบิกถอนน้ าหมักสมุนไพร 

การฝากวัสดุผลิตน้ าหมักสมุนไพร การแลกเปลี่ยนเป็นน้ าหมักสมุนไพร 
สมุนไพรประเภทใบ     จ านวน  10 กิโลกรัม น้ าหมักสมุนไพร  จ านวน  10  ลิตร 
สมุนไพรประเภทผล     จ านวน  10   กิโลกรัม น้ าหมักสมุนไพร  จ านวน  10  ลิตร 
สมุนไพรประเภทเถา    จ านวน  10  กิโลกรัม น้ าหมักสมุนไพร  จ านวน  10  ลิตร 
สมุนไพรประเภทหัว     จ านวน  10  กิโลกรัม น้ าหมักสมุนไพร  จ านวน  10  ลิตร 

 
ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  
การฝากเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด – การเบิกถอนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

การฝากเมล็ดพันธุ์ ดอกเบี้ยเม่ือครบ 6 เดือน 
เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน  จ านวน  100  กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน  จ านวน  5 กิโลกรัม 
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง      จ านวน  100  กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ปอเทือง      จ านวน  5  กิโลกรัม 
เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า        จ านวน  100  กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า        จ านวน  10  กิโลกรัม 
เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม         จ านวน  100  กิโลกรัม เมล็ดพนัธุ์ถั่วพุ่ม         จ านวน  8  กิโลกรัม 

 
การกู้ยืมเมล็ดปุ๋ยพืชสด – ใช้คืนดอกเบี้ยเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

การกู้ยืมเมล็ดพันธุ์ การใช้คืนเมื่อครบสัญญา (6 เดือน) 
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง      จ านวน  100  กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ปอเทือง      จ านวน  110  กิโลกรัม 
เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า        จ านวน  100  กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า        จ านวน  120  กิโลกรัม 
เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม         จ านวน  100  กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม         จ านวน  116  กิโลกรัม 
เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน  จ านวน  100  กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน  จ านวน  110  กิโลกรัม 

 
5. การด าเนินงานตามข้อ 5 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ โดยขึ้นอยู่กับ

มติคณะกรรมการ 
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 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (กรมการข้าว) 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ชุมชนมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีส าหรับเพาะปลูกอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
2. เพ่ือเป็นแหล่งส ารองเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในชุมชนยามขาดแคลนหรือเกิดภัยพิบัติ 
3. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน 
1.การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงาน/ชาวนา เพื่อก่อตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 

 1.1 การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงาน 
 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวที่รับผิดชอบพ้ืนที่ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ 

ด าเนินการคัดเลือกชุมชนที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่ง
ต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองในชุมชน  มีความพร้อมที่จะด าเนินงานในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน อาจยกระดับเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  ระดับอ าเภอ  ต่อไป 

 1.2 คุณสมบัติของชาวนาที่ขอรับบริการจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  มีดังนี้ 
      1.2.1 เป็นสมาชิกของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
      1.2.2 ต้องสมัครเป็นสมาชกิธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนก าหนดให้มีสมาชิกเริ่มแรก 100 ราย 

2. การบริหารและจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 
 2.1 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (โดยสมาชิก

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเป็นผู้คัดเลือก) ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว และพิจารณา
จ านวนข้าว  ที่จะให้ยืมและรับข้าวคืน ตามระเบียบข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกันจัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และจัดท าบัญชีของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 

 2.2 สมาชิกที่ต้องการข้าวไปใช้ท าพันธุ์ ให้ลงบัญชียืมข้าวจากคณะกรรมการ เมื่อสามารถเก็บ
เกี่ยวข้าวได้ ก็น ามาคืนธนาคาร พร้อมดอกเบี้ยตามแต่ตกลงกัน  
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 2.3 ข้าวที่เป็นดอกเบี้ยจะเก็บรวมไว้ในธนาคาร และถือเป็นสมบัติของส่วนรวม 
 2.4 คณะกรรมการบริหารและจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน มีสิทธิในการขอยืมข้าว

เท่ากับสมาชิกทุกประการ 
 2.5 กรรมการและสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหลักการ เมื่อยืม

ข้าวจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน และถึงก าหนดเวลาที่สัญญาไว้ ต้องน าข้าวมาคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย 
นอกจากว่ามีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องชี้แจงให้คณะกรรมการทราบข้อเท็จจริง  

 2.6 กรรมการและสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต้องเข้าประชุมรับฟังค าชี้แจงและเข้า
รับการอบรม ที่จัดโดยภาครัฐเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนและการ
บริหารจัดการ 

           2.7 ในกรณีที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนมีปริมาณข้าวเปลือกเกินความสามารถในการเก็บ
รักษาก็อาจขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเก็บเป็นเงินกองทุน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกส่วนใหญ่ 

 
 ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนให้มีอาหารส าหรับบริโภคได้ตลอดปี รวมถึงการมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพียงพอต่อการเพาะปลูก มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวส ารองไว้ใช้ยามเกิดภัยพิบัติ  
รูปแบบธนาคาร 

- ให้ยืมข้าวสาร ให้สมาชิกท่ีขาดแคลนสามารถยืมข้าวสารไปบริโภคก่อนได้  แล้วส่งคืนเป็นข้าวเปลือก
เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตได้ ตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด 

- ให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้สมาชิกที่ขาดแคลนยืมเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกก่อนได้ ช าระคืนเป็นเมล็ดพันธุ์ 
หรือเป็นข้าวเปลือกเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตได้ ตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด 
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- รับฝากข้าวเปลือก ให้สมาชิกที่ไม่มีฉางข้าวของตนเอง มีที่เก็บข้าวเปลือกที่ผลิตได้ไว้ส าหรั บบริโภค
ตลอด มีคลังอาหารส ารอง  

- รับฝากเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้สมาชิกท่ีไม่มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน มีที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ผลิตได้ไว้ส าหรับเพาะปลูกฤดูกาลต่อไป มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ส ารอง 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารธนาคารข้าว โดยให้คณะ
กรรมการบริหารธนาคารข้าว ก าหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติสมาชิก หลักเกณฑ์การให้บริการธนาคาร และ
ระเบียบในการด าเนินงานธนาคารข้าวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  รวมทั้งบริหาร
ธนาคารข้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการด าเนินการธนาคารข้าวแยกออกจากธุรกิจปกติของสหกรณ์ 

2. คณะกรรมการธนาคารก าหนดอัตรา การยืม คืน ฝาก ถอน และประกาศให้สมาชิกทราบ  
3. การให้บริการของธนาคารข้าว 

     3.1 การยืม – คืน 
         3.1.1 ให้ยืมข้าวสาร สมาชิกที่มีความเดือดร้อน สามารถยืมข้าวสารไปบริโภคก่อน 

และช าระคืนเป็นข้าวเปลือกเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตได้ตามอัตราที่ธนาคารก าหนด 
         3.1.2 ให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว ธนาคารจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิกที่ขาดแคลนยืมเมล็ด

พันธุ์ข้าวไปเพาะปลูกได้ก่อนเมื่อต้นฤดูการผลิต เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สามารถส่งคืนเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือ
ข้าวเปลือกได้ ตามอัตราที่ธนาคารก าหนด การส่งคืนเป็นเมล็ดพันธุ์นั้นต้องมีเงื่อไขอ่ืนประกอบตามประกาศ
ของธนาคาร 
      3.2 การรับฝาก – ถอน 

          3.2.1 การรับฝาก เปิดให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการธนาคารข้าว น าข้าวเปลือกมาฝาก
ไว้กับธนาคารเพ่ือเก็บไว้บริโภค ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด โดยสมาชิกฝากข้าวเปลือกไว้กับธนาคาร 
สามารถถอนข้าวเปลือกได้เมื่อต้องการ โดยสามารถถอนคืนเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวสารได้ หากสหกรณ์มีโรงสี 
สมาชิกสามารถถอนคืนเป็นข้าวสารได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด ส่วนที่เหลือจากเก็บไว้
บริโภคแล้วน าไปให้สหกรณ์ตามปกติ 

        3.2.2 รับฝากเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้สมาชิกที่ไม่มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน น า
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตได้ฝากไว้กับธนาคาร ไว้ส าหรับเพาะปลูกฤดูกาลต่อไป ท าให้สมาชิกมีแหล่งเมล็ดพันธุ์
ส ารอง และสามารถถอนได้เมื่อต้องการเพาะปลูก หากสหกรณ์มีโรงคัดเมล็ดพันธุ์ สมาชิกสามารถถอนคืนเมล็ด
พันธุ์ที่ผ่านการคัดแล้วได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด     
หมายเหตุ 

- ยุ้งฉางที่เก็บข้าวเปลือกนั้นอาจจะเป็นยุ้งฉางของสหกรณ์ ยุ้งฉางของสมาชิกที่อนุญาตให้ใช้ หรือยุง
ฉางของชุมชนที่อนุญาติให้ใช้ 

- การรับฝากเมล็ดพันธุ์ และการช าระคืนเป็นเมล็ดพันธุ์นั้น เป็นการเตรียมตัวจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์
ในปี 2562 หากสหกรณ์มีความพร้อมก็สามารถด าเนินการในปี 2561 ได้เลย 

- ธนาคารสามารถเลือกด าเนินการกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เหมาะสมกับสมาชิก โดยไม่ต้องท าทุก
กิจกรรมก็ได้      
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          4. ก าหนดให้มีการสรุปยอดของธนาคารทุกวันสิ้นเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ทุกเดือน 

นอกจากแผนการด าเนินงานปกติแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการของบกลางปี พ.ศ. 2561 เพื่อ
สนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดที่จ าเป็นเพ่ิมเสริมศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้
รองรับผลผลิตทางการเกษตรในลักษณะคล้ายแก้มลิง โดยการรวบรวมมาจัดเก็บไว้ในสถาบันเกษตรกรเพื่อการ
เก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังและยางพารา ซึ่งจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการขยายผลธนาคารสินค้าในการดูแลชุมชนรอบข้าง ทั้งนี้ สามารถติดต่อประสานงานกับส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดเพื่อประสานงานร่วมกันกับสถาบันเกษตรกรที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 

 
 ธนาคารโคนมทดแทนฝูง (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 

 
วัตถุประสงค์  
 1. ช่วยสมาชิกลดต้นทุนในการเลี้ยงโคทดแทนฝูงในลักษณะฟาร์มรวมและบริหารจัดการโดยสหกรณ์  

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการจัดการด้านอาหารที่เหมาะกับโคตามช่วงวัย  
3. ช่วยลดต้นทุนในฟาร์มเกษตรกร และการให้สินเชื่อเพ่ือซื้อโคทดแทนฝูงเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องตัว

ในการผลิต  
รูปแบบการด าเนินงาน 
 1. ธนาคารจะรับฝาก ลูกโค - โครุ่น มาบริหารจัดการที่ฟาร์มของสหกรณ์ เพื่อเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ
จนกระทั่งเติบโตเป็นโคสาวท้อง ๓ เดือน พร้อมให้เกษตรกรสมาชิกมาไถ่ถอนคืน หรือขายให้กับเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมรายอื่นๆ ที่ต้องการขยายฝูงโคแม่รีด แต่มีข้อจ ากัดในการเลี้ยงหรือเงินลงทุน การถอน 

2. โคนมคืน สมาชิกอาจจะช าระเงินรับซื้อคืนเป็นเงินสด เป็นเงินเชื่อ หักจากค่าน้ านมโค หรืออ่ืนๆ 
ขึ้นอยู่กับระเบียบหรือข้อก าหนดของแต่ละสหกรณ์ โดยให้มีการจัดท าบัญชีรับฝาก ถอน กู้ยืม และมีก าหนด
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อัตราดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งธนาคารโคนมทดแทนฝูงนี้ จะก าหนดให้มีรูปแบบ
การบริหารจัดการที่ชัดเจน  
แนวทางการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

การด าเนินการจัดตั้งและบริหารงานธนาคารโคนมทดแทนฝูงในรูปแบบสหกรณ์ เริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเริ่มด าเนินการในสหกรณ์น าร่อง 3 แห่ง และขยายผลไปสู่สหกรณ์โคนมที่มี
ศักยภาพตามคุณสมบัติ และความพร้อมที่จะจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ซึ่งสหกรณ์ต้องเตรียมความพร้อม 
ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลสมาชิก และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพ่ือจัดกลุ่มสมาชิก และเกษตรกรโดย
พิจารณาจากข้อมูล 3 ส่วนหลัก คือ ขนาดฟาร์มและจ านวนแม่โครีด ปริมาณและคุณภาพ น้ านมโค และการ
จัดการฟาร์ม เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการสร้างฟาร์มกลางและจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
 2. ส ารวจความต้องการ เพื่อก าหนดแผนการปรับปรุงหรือพัฒนาฟาร์มสมาชิก และเกษตรกร พร้อม
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปปัญหาในการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนม  
 3. ก าหนดรูปแบบและวิธีการด าเนินการของธนาคารโคนมทดแทนฝูง เพ่ือน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา และก าหนดรูปแบบและวิธีการที่

ขายลูกโคเพศเมีย อายุ 3 – 6 เดอืน หรือโคสาว แกส่หกรณ์เพื่อเลีย้งให้ได้คณุภาพ 

สหกรณ์เลี้ยงโคนมประมาณ 1 -2 ปี และท าการผสมเทียมได้โคสาวท้อง ๓ เดือน และขายคืน 
แก่สมาชิกสหกรณห์รือเกษตรกรทีเ่ลี้ยงโคอื่นๆ ขายคืนด้วยเงินสดหรอืหักจากค่าน้ านมโคของ
สมาชิก 

สมาชิก สหกรณ์ 

ฝาก 

ถอน 

        ได้แก่ ส่วนต่างราคา ปริมาณน้ านมโคที่สูงข้ึน รอบการให้น้ านมเร็วข้ึน ลดภาระต้นทุน
และเวลาการเลี้ยงโคกินฟรี  

 
 

ผลตอบแทน 

น้ านมโคผลิตไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการของตลาด 

เกษตรกรมีพื้นท่ีเลีย้งโคนมจ ากดั 

เกษตรกรรายย่อยเลีย้งโคนมทดแทนสูงในสัดส่วนท่ีไม่เหมาะสม 

ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูงและผลิตน้ านมไดคุ้ณภาพต่ า 

ปัญหา 

สหกรณ์เลี้ยงโคทดแทนฝูงแทนสมาชิก 
จัดท าเป็น “ธนาคารโคนมทดแทนฝูง” 

 ช่วยสมาชิกลดตน้ทุนในการเลี้ยง จากการเลี้ยงในลักษณะฟารม์รวม  

 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลติจากการจัดการอาหารทีด่ ี

 ช่วยสมาชิกด้านราคา และการซื้อขายเงินเชื่อเพื่อเพ่ิมความคล่องตัวในการผลติ 
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เหมาะสม โดยให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและสมาชิก และคุ้มค่าต่อการบริหารจัดการฟาร์มและธนาคารโคน
มทดแทนฝูง 
 4. จัดท าระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 5. จัดท าระบบงานภายในสหกรณ์ รองรับการบริหารจัดการฟาร์มกลาง และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
 การด าเนินการตามขั้นตอนของการจัดตั้งฯ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เพ่ือ
พิจารณาความพร้อมและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เมื่อ
มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เห็นชอบเรียบร้อย จึงเริ่มด าเนินการดังนี้ 

 1. สหกรณ์จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง ก าหนดระเบียบสหกรณ์ในการด าเนินการ 
 2. สหกรณ์ก าหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร/สมาชิก ที่จะฝาก/ถอนโคนมจากธนาคารโคน

มทดแทนฝูง 
 3. สหกรณ์รับซื้อ/รับฝากลูกโคอายุ 3 – 6 เดือน หรือโครุ่นจากสมาชิก น ามาเลี้ยงในฟาร์มกลางของ

สหกรณ ์
 4. สหกรณ์จัดหาอาหารข้นและอาหารหยาบที่มีคุณภาพ วัคซีน ผสมเทียม และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามแต่ละช่วงวัยของลูกโคและด าเนินการตามเวลาที่เหมาะสม 
 5. เมื่อสหกรณ์เลี้ยงครบก าหนดระยะเวลา จนลูกโคเจริญเติบโตเป็นโคสาวท้องได้ 3 เดือน สหกรณ์
สามารถแจ้งขายคืนให้แก่สมาชิกเจ้าของโคนม ในเบื้องต้น สามารถขายเป็นเงินสด เงินเชื่อ หักค่าน้ านมดิบ 
หรืออ่ืนๆ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดในระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการด าเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง 

 6. สมาชิกน าโคสาวตั้งท้องที่ซื้อ/ถอนคืนจากธนาคารโคนมทดแทนฝูงกลับมาเลี้ยงต่อเป็นแม่โครีดที่
มีคุณภาพ เมื่อโคสาวตั้งท้องคลอดลูกได้ผลผลิตน้ านม และหากลูกโคเป็นเพศเมียเมื่อหย่านมแล้ว (อายุ  
3 เดือน) ก็น ามาฝากธนาคารหมุนเวียนเช่นนี้ต่อไป 
  7. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน
แนะน าสหกรณ์ เพ่ือก าหนดแผนด าเนินงานของธนาคารโคนมทดแทนฝูงของสหกรณ์แต่ละแห่ง 
  8. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดให้การอบรมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิกด้านการ
ด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง 
  9. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสนับสนุนด้านการจัดการสุขอนามัยสัตว์ การผสมเทียม และอ่ืนๆ 
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แจ้งเกษตรกร/สมาชิก
ทราบเงื่อนการ

ด าเนินการ 

สหกรณ์จัดหาที่ดินก่อสร้าง
ฟาร์มกลาง 

สหกรณ์ก่อสร้างโรงเรือน โรงเก็บอาหารสตัว์ 
และจัดท าแปลงหญา้ พร้อมระบบน้ า/ไฟฟ้า 
และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องในฟาร์ม เพื่อเลี้ยง 

ลูกโคตามหลักวิชาการที่ได้รับแนะน า 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สนับสนุนองค์ความรู้ 

เทคนิค/วิธีการด าเนินการ 
ก่อสร้างโรงเรือนและ
บริการจัดการฟาร์ม 

รวมทั้งการตรวจสุขภาพ
สัตว์ การผสมเทียม และ
สูตรอาหารที่เหมาะสม 

ฯลฯ 

เกษตรกร/สมาชิก
แจ้งจ านวนลูกโค 

ที่ส่งเข้าฟาร์มกลาง
และธนาคารโคนม 

ธนาคารโคนมทดแทนฝูง รับซื้อ/ฝาก 
ลูกโค-โครุ่น เพ่ือเลี้ยงให้เป็นโคสาวที่มี

ความสมบูรณ์พันธุ์ และเริ่มให้
เกษตรกร/สมาชิกรับซื้อ/ถอนคืน โค
สาวท้อง 3 เดือนขึ้นไป ตามระเบียบ

สหกรณ์ 

เกษตรกร/สมาชิก
ได้รับโคสาวตั้ง
ท้องที่เป็นแม่โค
รีดคุณภาพเข้าสู่

ฟาร์มตนเอง 

สหกรณ์รวบรวมน้ านมโคได้ในปริมาณ
และคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นการสนับสนุน
การประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมให้กับ
สมาชิก และมีการพัฒนาการเลี้ยงโค

นมที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

เกษตรกร/สมาชิกลด
ต้นทุนการเลี้ยงโค
ทดแทน มีรายได้

เพ่ิมข้ึนจากปริมาณ
และคุณภาพน้ านมโค
ตามมาตรฐาน/เกณฑ์

รับซื้อน้ านมโคที่
สหกรณ์ก าหนด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ติดตามผลความก้าวหน้า 
พร้อมให้ค าแนะน า และ
ช่วยปรับปรุงหรือแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค 
ให้การด าเนินการของ

ธนาคารโคนมฯ บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ 

จัดตั้งธนาคาร 
โคนมทดแทนฝูง 
ของสหกรณ์ 

ประชุม
คณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ 

สหกรณ์ก าหนดระเบียบ ว่า
ด้วยการด าเนินการธนาคาร

โค 
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 ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง (กรมประมง) 
 

 
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีผลผลิตสัตว์น้ าจืดเพียงพอต่อการบริโภคและสามารถสร้างรายได้ 
และลดรายจ่ายในครัวเรือน  

2. เพ่ือให้ชุมชนเป้าหมายโครงการมีความรู้สามารถในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าในชุมชนเพ่ือ
การเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าและบริหารผลผลิตสัตว์น้ าจืดผ่านธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงและน าไปสู่การ
ด ารงชีวิตของราษฎรมีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน   

3. เพ่ือให้บุคคลกรของกรมประมงได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารแหล่งน้ าชุมชนเพ่ือ 
เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจืด และด้านการท างานร่วมกับชุมชน น าไปสู่การพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ าจืดอย่าง
มีประสิทธิภาพ   
แนวทางการด าเนินงาน 

1. จัดหาแหล่งน้ าชุมชนแบบระบบปิดที่เหมาะสม จัดตั้งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยส่งเสริมและ 
สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ า โดยมีคณะกรรมการธนาคารฯ ประจ าแหล่งน้ า มี
การจัดระบบการจัดการบริหารผลผลิตแบบธนาคาร เช่น มีการลงหุ้น แลกเปลี่ยน ยืม คืน แบ่งผลประโยชน์ 
ผลผลิตหรือรายได้ท่ีเกิดข้ึนโดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการผลผลิตสัตว์น้ าที่เกิดข้ึนอย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

2. พัฒนาความรู้ให้กับราษฎรในชุมชนเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการ 
ผลผลิตสัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าชุมชนเป้าหมาย ตลอดจนให้ความรู้แก่ชุมชนในการบริหารจัดการ ผลผลิต
การเกษตรด้านการประมงที่เกิดในชุมชน ผ่านระบบธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เพ่ือลดรายจ่ายใน
การน าผลผลิตเกษตรไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นผู้บริโภคในชุมชนหรือนอกชุมชน เน้นการบริหารจัดการที่ 
เรียบง่าย ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยุติธรรมโดยชุมชนมีการบริหารจัดการภายใต้การช่วยเหลือของ
หน่วยงานของรัฐในทุกมิติ สามารถเข้าใจระบบที่ออกแบบ โดยชุมชนร่วมกัน สามารถแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้มี
ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมในชุมชน   
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3. การบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชนให้เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจืด เช่น การปล่อยพันธุ์ปลา 
สร้างอาหารธรรมชาติ การเพาะพันธุ์ปลา ฯลฯ โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือสร้างสิ่ง อ านวยความ
สะดวกในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า เช่น พันธุ์สัตว์น้ าจืด อาหารสัตว์น้ า และมีการ ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าและ
มูลค่าสัตว์น้ า ตลอดจนการจับสัตว์น้ าใช้ประโยชน์ของชุมชน โดยมี ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 5 ปี ดังนี้ 

- ปีที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ 
การจัดตั้ง กลไกความร่วมมือทั้งระดับกรมประมงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระดับท้องถิ่น เช่น การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับกรม คณะกรรมการธนาคารประจ าแหล่งน้ า แผนการปฏิบัติงานประจ า 
แหล่งน้ า กฎระเบียบธนาคารฯ ให้สามารถด าเนินงานโครงการฯ ตามแผนการการปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ หลังจากนั้นมีการปรับปรุงเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การบริหารจัดการแหล่งน้ าในการเพ่ิมผลผลิตสัตว์ 
น้ า การใช้พื้นที่ริมฝั่งแหล่งน้ าชุมชนให้บริการพื้นที่เพาะปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ าน้อย และลดการใช้สารเคมีในการ 
ท าการเกษตร ทั้งนี้  อาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับธนาคารผลผลิตเกษตรในอัตราที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรม ในชุมชน เป็นต้น  

- ปีที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า สนับสนุน
ให้กับชุมชน ผ่านระบบธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง โดยธนาคารมีส่วนร่วมในการหาปัจจัย ประเมิน
จากการบริหารจัดการ หากไม่มีความก้าวหน้าในการด าเนินการสามารถน าเข้าท่ีประชุมของชุมชน ให้พิจารณา
ร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาเน้นการประชุมและรายงานผลการด าเนินการให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

- ปีที่ 3-5 ธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมงสามารถด าเนินการด้วยตนเองในการบริหาร
จัดการ สร้างกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสม การใช้พ้ืนที่แหล่งน้ าและทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ชุมชน สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ โดยชุมชน  

4. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการให้ชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ า 
ชุมชนได้เต็มศักยภาพเพ่ือความม่ันคงของอาหารในพ้ืนที่เป้าหมาย  

5. สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ ยืม คืน แลกเปลี่ยนผลผลิตสัตว์น้ าหรือรายได้ที่เกิดขึ้นภายใต้หลัก 
ความเสมอภาคและความยุติธรรม  

6. สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าสัตว์น้ า โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้าน 
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่จ าเป็น  

7. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
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 ธนาคารปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม (กรมหม่อนไหม) 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร 
2. เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งให้ยืมหรือแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมการด าเนินงานจัดตั้งธนาคารหม่อนไหม  โดยการคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานเพ่ือให้ทราบ

สภาพของชุมชน ความขาดแคลน และความต้องการในการใช้ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมของเกษตรกร  
และก าหนดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชน โดยพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่/ชุมชนที่เหมาะสม 
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ (Stakeholder) ด าเนินการวิเคราะห์ชุมชน 
ประเด็นการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

   1.1 เกษตรกรมีความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ (เข้าใจหลักการธนาคารหม่อน
ไหม/เข้าใจและยอมรับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกธนาคารหม่อนไหม) 

   1.2 เกษตรกรมีปัญหาขาดแคลนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม  
   1.3 สามารถรวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งธนาคารหม่อนไหม ส าหรับหมุนเวียนปัจจัยการผลิตด้าน

หม่อนไหมใช้ในชุมชนและมีส ารองไว้เพ่ือบริการแก่สมาชิก 
   1.4 มีสถานที่ส าหรับการด าเนินกิจกรรม เช่น ห้องเก็บเส้นไหมที่ได้มาตรฐาน , โรงรวบรวม

ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม เป็นต้น 
   1.5 ต้องมีการวางแผนการใช้ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกธนาคาร 

และควรมีกลุ่มเป้าหมายสมาชิกในการให้บริการที่ชัดเจน เพื่อรองรับปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม รวมถึงแผน
ด้านการตลาด กรณีมีปริมาณปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมคงคลังในธนาคารจ านวนมาก ซึ่งอาจหาช่องทาง
จ าหน่ายเพื่อเก็บเป็นรายได้ในรูปแบบของกองทุน 
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     1.6 วางแผนการบริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม ในรูปแบบของการก าหนดเป็นระเบียบ
ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆ ที่สมาชิกต้องร่วมกันจัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจัดท าบัญชี
ของธนาคารเส้นไหม ส าหรับใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 

    1.7 มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่ เช่น สหกรณ์จังหวัด หรือภาคเอกชน 
เช่น ผู้ประกอบการด้านเส้นไหม เป็นต้น 
     โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ผู้น าท้องถิ่น , องค์กรปกครองท้องถิ่น, หน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่  มา
ประชุมหารือเพ่ือรับทราบและมีส่วนร่วมในโครงการ 

2. การจัดเวทีชุมชนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานโครงการในรูปแบบ
ธนาคารหม่อนไหมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร และภาคส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

    2.1 ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน สมาชิกธนาคารหม่อนไหม และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป ผู้น าท้องถิ่น, 
องค์กรปกครองท้องถิน่, หน่วยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่, ผู้ประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม 

   2.2 ผู้ด าเนินรายการ ควรเป็นผู้ที่มีความช านาญในการจัดเวทีชุมชน โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่
กรมหม่อนไหมก็ได ้

   2.3 ประเด็นการจัดเวทีชุมชน 
        - การก าหนดปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม ให้ตรงตามความต้องการของชุมชนและ

ตลาด 
       - การให้บริการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมแก่สมาชิกธนาคาร โดยก าหนดเป็น

แนวทาง/วิธีการกระจายปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม/แลกเปลี่ยน/จ าหน่าย/ให้ยืม/ส่งคืน/ก าหนดรูปแบบการ
ช าระคืนพร้อมอัตรา 

       - การบริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม โดยการตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการ
ธนาคารหม่อนไหม ซึ่งต้องมีการร่างระเบียบข้อบังคับท่ีสมาชิกร่วมกันจัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

                 - การสร้างเครือข่ายในการจัดการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม โดยการวางแผนด้าน
การตลาดรองรับปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม 

   2.4 หาข้อสรุปร่วมที่ทุกคนยอมรับ 
   2.5 บันทึกผล รายงานกรมหม่อนไหมทราบ 

เน้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการผลิต
ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมในชุมชน 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและแนวทางในการด าเนินงานรวมทั้งการบริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม ปี 2561 แก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารจัดการ และสมาชิกธนาคารหม่อนไหม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโครงการ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการ
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการธนาคารหม่อนไหม ปี 2560 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ
อ่ืนๆ ของส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการธนาคารหม่อนไหม ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการบริหารจัดการ และสมาชิก
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ของธนาคารหม่อนไหม เน้นชี้แจงรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานโครงการ การรายงานผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา แบ่งกลุ่มในการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน  

4. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ธนาคารหม่อนไหม เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เกิดความสนใจที่จะเข้าร่วม เป็นสมาชิกธนาคาร และเป็นการกระตุ้นให้สมาชิก
ธนาคารหม่อนไหมมีกิจกรรมการผลิตที่เพ่ิมข้ึนโดยด าเนินการดังนี้ 

4.1 การประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม/เจ้าหน้าที่ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สมาชิกธนาคารหม่อนไหม และผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดงานนิทรรศการ 

4.2 ก าหนดช่วงระยะเวลาการจัดงาน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดย
ควรจัดในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว หรือช่วงก่อนเริ่มต้นการเพาะปลูก 

 4.3 การประชาสัมพันธ์ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงก่อนการจัดงาน เพ่ือให้ชุมชน
รับทราบ 

 4.4 กรอบกิจกรรมในงาน ได้แก่ 
      - การจัดกิจกรรมน าปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมของสมาชิกมาคืนธนาคาร และ

กิจกรรมการให้บริการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมแก่สมาชิกธนาคาร 
       - บุคคลเป้าหมายที่มาร่วมงาน ได้แก่ สมาชิกธนาคารหม่อนไหมหรือผู้สนใจ องค์กร
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 150 คน 

     - การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
     - การประกวดแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหม / การแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีที่

เกี่ยวข้องกับหม่อนไหม (ถ้ามี) 
ระยะเวลาในการจัดงาน : 1 วัน โดยเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ก่อนการจัดนิทรรศการ เป็นการจัด
งานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสมาชิกธนาคาร 

5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม เช่น เส้นไหมชนิด/ประเภทต่างๆ อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น 
จ่อ, กระด้ง, ฯลฯ เพ่ือเป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมตั้งต้นให้กับธนาคาร และเป็นการกระตุ้น
ให้เกษตรกร/ชุมชน มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ 

หมายเหตุ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จะสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่ กับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ (ชุมชนและตลาดรับซื้อ)  

วิธีด าเนินการ : 
 5.1 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมส าหรับตั้งต้น

ให้ธนาคารหม่อนไหม เพ่ือให้เกษตรกรยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม โดยเมื่อธนาคารเริ่ม
ด าเนินกิจการแล้ว ต้องมีปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมหมุนเวียนสม่ าเสมอ และมีห้องเก็บปัจจัยการผลิตด้าน
หม่อนไหมที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความต้องการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมของแต่ละพ้ืนที่
ด้วย (ทั้งความต้องการของชุมชนและตลาดรับซื้อ) 
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 5.2 การด าเนินกิจการธนาคาร/การบริหารจัดการ 
     - ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการธนาคารหม่อนไหม จ านวน 1 คณะ (โดย

สมาชิกธนาคารฯ เส้นไหมเป็นผู้คัดเลือก) ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเก็บรักษาเส้นไหมและพิจารณาจ านวนปัจจัย
การผลิตด้านหม่อนไหมที่จะให้ยืมและรับคืน ตามระเบียบข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกันจัดท าไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และจัดท าบัญชีของธนาคารหม่อนไหม ทั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมเป็นที่ปรึกษาและให้
ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

     - สมาชิกที่ต้องการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมให้ลงบัญชียืมจากคณะกรรมการ เมื่อ
ขายผลผลิตหรือมีปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมที่สามารถน ามาคืนธนาคารได้ ก็น ามาคืนธนาคาร พร้อม
ดอกเบี้ยตามแต่ตกลงกัน 

       - ดอกเบี้ยจะเก็บรวมไว้ที่ธนาคาร และถือเป็นสมบัติส่วนรวม 
     - คณะกรรมการบริหารและจัดการธนาคารหม่อนไหม มีสิทธิ์ในการขอยืมเส้นไหมเท่ากับ

สมาชิกทุกประการ 
       - กรรมการและสมาชิกธนาคารต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหลักการ เมื่อยืมปัจจัยการผลิตด้าน

หม่อนไหมจากธนาคารหม่อนไหม และถึงก าหนดเวลาที่สัญญาไว้ ต้องน าปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมมาคืน
พร้อมดอกเบี้ย นอกจากว่ามีเหตุสุดวิสัย ต้องชี้แจงให้คณะกรรมการทราบข้อเท็จจริง 

       - กรรมการและสมาชิกธนาคารฯ เส้นไหมต้องเข้าประชุมรับฟังค าชี้ แจงและเข้ารับการ
อบรม ที่จัดโดยภาครัฐเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของธนาคารหม่อนไหม 

    - ในกรณีที่ธนาคารหม่อนไหมมีปริมาณปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมเกินความสามารถใน
การเก็บรักษา ก็อาจขายปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมเพ่ือเก็บเป็นกองทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก
ส่วนใหญ่ โดยเน้นให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม ในชนิด/ประเภทที่ชุมชนและตลาดรับซื้อมี
ความต้องการ เน้นการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมที่ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ
ควบคุม/ตรวจสอบ การให้บริการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมคงคลังในธนาคารแก่สมาชิก (การกระจาย
ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม/แลกเปลี่ยน/จ าหน่าย/ให้ยืม/ส่งคืน/ก าหนดรูปแบบการช าระพร้อมอัตรา) 

6. การบริหารโครงการ เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

   6.1 ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
        - จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค จ านวน 1 ครั้ง/แห่ง เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน พร้อมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ 
        - กรมฯ ร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค ร่วมกันติดตามนิเทศงานโครงการ เพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้าโครงการ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงแนวทางแก้ไข 
  6.2 งบอ านวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โดยจัดสรรงบประมาณให้พ้ืนที่ด าเนินการทั้ง 16 แห่ง เพ่ือน าไปบริหารจัดการ
โครงการ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ตามความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
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พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวดั
1 ธนาคารโค - กระบือเพ่ือเกษตกรตามพระราชด าริ 73 จงัหวัด ยกเว้น สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  

สมุทรสาคร และภเูกต็

2 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

พ้ืนที่ด าเนินการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 77 จงัหวัด
สถานีพัฒนาที่ดินชยันาท
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยธุยา
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินอา่งทอง
ศูนยศึ์กษาฯ เขาหินซ้อน
สถานีพัฒนาที่ดินจนัทบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชงิเทรา
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินตราด
สถานีพัฒนาที่ดินปราจนีบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
สถานีพัฒนาที่ดินสระแกว้
สถานีพัฒนาที่ดินชยัภมูิ
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอด็
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
สถานีพัฒนาที่ดินอ านาจเจริญ
สถานีพัฒนาที่ดินอบุลราชธานี

พ้ืนที่ด าเนินการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2561



พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวดั
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน่
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวล าภู
สถานีพัฒนาที่ดินอดุรธานี
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ศูนยศึ์กษาฯ โครงการหลวง
สถานีพัฒนาที่ดินเชยีงใหม่
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง
สถานีพัฒนาที่ดินล าพูน
สถานีพัฒนาที่ดินเชยีงราย
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่
สถานีพัฒนาที่ดินพิจติร
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
สถานีพัฒนาที่ดินเลย
สถานีพัฒนาที่ดินอตุรดิตถ์
สถานีพัฒนาที่ดินก าแพงเพชร
สถานีพัฒนาที่ดินตาก
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
สถานีพัฒนาที่ดินอทุัยธานี
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
ศูนยศึ์กษาฯ หนองพลับ-กลัดหลวง
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขนัธ์
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
สถานีพัฒนาที่ดินชมุพร
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช



พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวดั
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
สถานีพัฒนาที่ดินภเูกต็
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล

3  ธนาคารเมลด็พันธุ์ขา้วชมุชน

พื้นที่ด าเนินการธนาคารที่จดัต้ังปี 2559 - 2560

อ าเภอพญาเม็งราย เชยีงราย

อ าเภอเวียงแกน่ เชยีงราย

อ าเภอลอง แพร่

อ าเภอวังชิ้น แพร่

อ าเภอภเูพียง น่าน

อ าเภอทุ่งชา้ง น่าน

อ าเภอเกาะคา ล าปาง

อ าเภอสามเงา ตาก

อ าเภอภซูาง พะเยา

อ าเภอปง พะเยา

อ าเภอเนินมะปราง พิษณุโลก

อ าเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์

อ าเภอห้วยเม็ก กาฬสินธุ์

อ าเภอดอนตาล มุกดาหาร

อ าเภอชมุแพ ขอนแกน่

อ าเภอวาปีปทุม มหาสารคาม

อ าเภอบ้านแท่น ชยัภมูิ

อ าเภอล าทะเมนชยั นครราชสีมา

อ าเภอปะค า บุรีรัมย์

อ าเภอศีขรภมูิ สุรินทร์

อ าเภอจงัหาร ร้อยเอด็
อ าเภอหนองฮี ร้อยเอด็



พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวดั

อ าเภอค าเขอืนแกว้ ยโสธร

อ าเภอศรีวิไล บึงกาฬ

อ าเภอเมือง หนองคาย

อ าเภอโนนสัง หนองบัวล าภู

อ าเภอท่าล่ี เลย

อ าเภอศรีธาตุ อดุรธานี

อ าเภอพังโคน สกลนคร

อ าเภอชะอวด นครศรีธรรมราช

พื้นที่ด าเนินการปี 2561

อ าเภอพญาเม็งราย เชยีงราย

อ าเภอดอกค าใต้ พะเยา

อ าเภอวังเจา้ ตาก

อ าเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

อ าเภอแม่เปิน นครสวรรค์

อ าเภอยางตลาด กาฬสินธุ์

อ าเภอสีดา นครราชสีมา

อ าเภอโนนดินแดง บุรีรัมย์

อ าเภอภผูาม่าน ขอนแกน่

อ าเภอวังสะพุง เลย

อ าเภอขนุหาญ ศรีสะเกษ

อ าเภอศรีขรภมูิ สุรินทร์

อ าเภอโพนสวรรค์ นครพนม

อ าเภอพนมไพร ร้อยเอด็

อ าเภอบุณฑริก อบุลราชธานี

อ าเภออนิทร์บุรี สิงห์บุรี

อ าเภอกยุบุรี ประจวบคีรีขนัธ์

อ าเภอเมือง ตราด

อ าเภอนาดี ปราจนีบุรี

อ าเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

4 ธนาคารขา้วในสถาบันเกษตรกร

ธนาคารที่จดัต้ังในปี 2559 - 2560

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั ร้อยเอด็

สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอด็ จ ากดั ร้อยเอด็



พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวดั

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากดั นครราชสีมา

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากดั เพชรบุรี

สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากดั เชยีงใหม่

สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย ์จ ากดั สุพรรณบุรี

สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จ ากดั น่าน

สหกรณ์การเกษตรสันติสุข จ ากดั น่าน

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากดั อทุัยธานี

สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากดั อทุัยธานี

สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ ากดั ตาก

สหกรณ์การเกษตรกมาลาไสย จ ากดั กาฬสินธุ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองชยันาท จ ากดั ชยันาท

สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จ ากดั ชยัภมูิ

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ ากดั พิษณุโลก

สหกรณ์การเกษตรจนุ จ ากดั พะเยา

ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย ์จ ากดั บุรีรัมย์

สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์นิคมหนองบัว จ ากดั สุโขทัย

สหกรณ์การเกษตรเมืองล าพูน จ ากดั ล าพูน

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ศรีสะเกษ จ ากดั ศรีสะเกษ

สหกรณ์การเกษตรกนัทรลักษณ์ จ ากดั ศรีสะเกษ

สหกรณ์การเกษตรล าลูกกา จ ากดั ปทุมธานี

สหกรณ์นิคมห้างฉตัร จ ากดั ล าปาง

สหกรณ์การเกษตรเหงาวตับเต่า จ ากดั เชยีงราย

สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จ ากดั พระนครศรีอยธุยา

สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจติร จ ากดั พิจติร

สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากดั เพชรบูรณ์

สกก.เขตจดัรูปที่ดินพอกใหญ่ จ ากดั สกลนคร

สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จ ากดั อบุลราชธานี

พื้นที่ด าเนินการในปี 2561 เป้าหมาย 37 ธนาคาร คัดเลือกจากสหกรณ์ 82 แห่ง

สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภมูิ จ ากดั กาญจนบุรี

กลุ่มเกษตรกรท านาหนองสาหร่าย กาญจนบุรี

สหกรณ์การเกษตรบ้านปลาเค้าน้อย-หาดทอง จ ากดั กาฬสินธุ์



พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวดั

กลุ่มเกษตรกรท านาหนองห้าง กาฬสินธุ์

สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จ ากดั ขอนแกน่

สหกรณ์การเกษตรพระยนื จ ากดั ขอนแกน่

 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนอ าเภอพระยนื จ ากดั ขอนแกน่

 สหกรณ์การเกษตรภเูวียง จ ากดั ขอนแกน่

สหกรณ์การเกษตรน้ าพอง จ ากดั ขอนแกน่

 สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จ ากดั ขอนแกน่

 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จ ากดั ขอนแกน่

 สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จ ากดั ขอนแกน่

 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนอ าเภอหนองสองห้อง จ ากดั ขอนแกน่

กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกจิพอเพียง ขอนแกน่

สหกรณ์การเกษตรเชยีงแสน จ ากดั เชยีงราย

สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จ ากดั ชยัภมูิ

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จ ากดั นครพนม

สหกรณ์ชมุชนเกษตรอนิทรียน์ครพนม จ ากดั นครพนม

สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จ ากดั พะเยา

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจนุ จ ากดั พะเยา

สหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จ ากดั แพร่

สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จ ากดั แพร่

สหกรณ์การเกษตรสอง จ ากดั แพร่

สหกรณ์การเกษตรกนัทรวิชยั จ ากดั มหาสารคาม

 สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จ ากดั มุกดาหาร

สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากดั มุกดาหาร

สหกรณ์การเกษตรนิคมค าสร้อย จ ากดั มุกดาหาร

สหกรณ์การเกษตรค าชะอ ีจ ากดั มุกดาหาร

สหกรณ์การเกษตรเกษตรอนิทรียร้์อยเอด็ จ ากดั ร้อยเอด็

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ร้อยเอด็ จ ากดั ร้อยเอด็

สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากดั ร้อยเอด็

สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินสุวรรณภมูิสาม จ ากดั ร้อยเอด็

สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั ร้อยเอด็

สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จ ากดั ร้อยเอด็

สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จ ากดั ร้อยเอด็

สหกรณ์ผู้ใชน้้ าเสาไห้ จ ากดั สระบุรี



พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวดั

สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากดั สุโขทัย

สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จ ากดั สุพรรณบุรี

สหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จ ากดั สุพรรณบุรี

สหกรณ์การเกษตรสามชกุ จ ากดั สุพรรณบุรี

สหกรณ์การเกษตรศรีประจนัต์ จ ากดั สุพรรณบุรี

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สุรินทร์ จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินเมืองสุรินทร์ จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรผู้เล้ียงโคนม ต.ส าโรง จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรวัน วัน วัน จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรชมุพลบุรี จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดิน.ชมุพลบุรี จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตบ้านขี้เหล็ก จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อสร้างอาชพีและเกษตรอนิทรีย ์ต.หนองเรือ 
จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรโคกระบือ-ต.ชมุแสง จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาท จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรอนิทรียท์ัพไทย จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรดอนแรด จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จ ากดั สุรินทร์

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จ ากดั อ านาจเจริญ

สหกรณ์นิคมพิชยัพัฒนา จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรทองแสนขนั  จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองอตุรดิตถ ์จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินหนองกอก จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใชน้้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านแสนขนั จ ากดั อตุรดิตถ์

กลุ่มเกษตรกรท านาบ่อทอง อตุรดิตถ์

กลุ่มเกษตรกรท านาแสนขนั อตุรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใชน้้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใชน้้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคอรุม จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใชน้้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรท่าพญา จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใชน้้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จ ากดั อตุรดิตถ์



พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวดั

สหกรณ์นิคมพิชยัภเูบทร จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใชน้้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ  จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินนาอนิ จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใชน้้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด  จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรท่าปลา จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใชน้้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านไร่ จ ากดั อตุรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากดั อทุัยธานี

สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเขา้ จ ากดั อทุัยธานี

สหกรณ์การเกษตรเมืองอทุัยธานี จ ากดั อทุัยธานี

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระก า จ ากดั พิษณุโลก

สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแกว้ จ ากดั สระแกว้

5 ธนาคารโคนมทดแทนฝูง

ธนาคารที่จดัต้ังปี 2559 - 2560

สหกรณ์โคนมผาต้ัง จ ากดั จงัหวัดเชยีงใหม่                                                                

สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากดั จงัหวัดพัทลุง

สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากดั จงัหวัดนครราชสีมา

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากดั         จงัหวัดชลบุรี

สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ ากดั จงัหวัดเชยีงใหม่

ชมุนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จ ากดั จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์

สหกรณ์โคนมล าพูน จ ากดั จงัหวัดล าพูน

สหกรณ์โคนมขอนแกน่ จ ากดั จงัหวัดขอนแกน่



พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวดั

ปี 2561 ส่งเสริมรูปแบบการด าเนินงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง

สหกรณ์โคนมปากชอ่ง จ ากดั จงัหวัดนครราชสีมา

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากดั จงัหวัดสระบุรี

สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค-สวนมะเด่ือ จ ากดั จงัหวัดลพบุรี

6 ธนาคารผลผลติเกษตรดา้นการประมง

แหล่งน้ าเกา่ 20 แห่ง

อ าเภอสบปราบ ล าปาง

อ าเภอเชยีงแสน เชยีงราย

อ าเภอล้ี ล าพูน

อ าเภอสามเงา ตาก

อ าเภอจนุ พะเยา

อ าเภอพรานกระต่าย ก าแพงเพชร

อ าเภอตรอน อตุรดิตถ์

อ าเภอโคกศรีสุพรรณ สกลนคร

อ าเภอจกัราช นครราชสีมา

อ าเภอเมือง ขอนแกน่

อ าเภอกดุจบั อ าเภออดุรธานี

อ าเภอขขุนัธ์ ศรีสะเกษ

อ าเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอด็

อ าเภอรัตนบุรี สุรินทร์

อ าเภอท่าอเุทน นครพนม

อ าเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์

อ าเภอพรเจริญ บึงกาฬ

อ าเภอเมือง มุกดาหาร

อ าเภอมหาชนะชยั ยโสธร

อ าเภอลืออ านาจ อ านาจเจริญ

แหล่งน้ าแหล่งใหม่ 2561

อ าเภอทุ่งชา้ง น่าน

อ าเภอชมุแสง นครสวรรค์

อ าเภอโพธิ์ประทับชา้ง พิจติร

อ าเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก



พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวดั

อ าเภอหนองม่วงไข่ แพร่

อ าเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

อ าเภอกงไกรลาศ สุโขทัย

อ าเภอสมเด็จ กาฬสินธุ์

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ชยัภมูิ

อ าเภอพยคัฆภสัูย มหาสารคาม

อ าเภอด่านซ้าย เลย

อ าเภอท่าบ่อ หนองคาย

อ าเภอศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

อ าเภอดอนมดแดง อบุลราชธานี

อ าเภอสวนผ้ึง ราชบุรี

อ าเภออรัญประเทศ สระแกว้

 อ าเภอยา่นตาขาว ตรัง

อ าเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช

อ าเภอละงู สตูล

อ าเภอคลองหอยโขง่ สงขลา

7 ธนาคารหมอ่นไหม

ธนาคารจดัต้ังปี 2560 สกลนคร

มหาสารคาม

ชยัภมูิ

นครราชสีมา

อบุลราชธานี

นครพนม

พื้นที่ด าเนินการ 2561 แพร่  

ตาก

น่าน

อดุรธานี

เลย

ขอนแกน่

มุกดาหาร

สุรินทร์

บุรีรัมย ์

ศรีสะเกษ


