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ธนาคารสินค้าเกษตร
สืบ เนื่ องจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดาเนินนโยบาย
ขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศษฐกิจของรัฐบาล ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่
12 พฤศจิ กายน 2558 จากการตรวจเยี่ ย มประชาชนในพื้น ที่จังงหวัดอุบลราชธานี เห็ นว่าธนาคารข้าวที่
นาเสนอนั้นเป็นเรื่องที่ดีน่าจะขยายการดาเนินงานให้หลากหลาย และการยืมข้าวไปปลูกแล้วตายจะสามารถ
เอาสิ นค้าเกษตรอย่ างอื่น ไปใช้แทนได้ไหม จึงให้ ลองศึกษาแนวทางวันนี้ทาอะไรได้ก่อนให้ทาทันที โดยนา
แนวคิดนี้ไปเริ่มกับกลุ่มที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ ถ้าจะทาทันทีต้องมีธนาคารปุ๋ยเพิ่มด้วยไม่ใช่แค่ธนาคาร
ข้าวอย่างเดียวเริ่มจากเกษตรกรทาอย่างไรที่จะควบรวมกัน
ธนาคารสินค้าเกษตรเป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มอบหมายให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวร่วมกับคณะทางานจาก
หน่ วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับ คุณ ภาพชีวิตของเกษตรกร โดยการจั ดตั้งและพัฒ นาธนาคารสินค้าเกษตรมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารและตอบสนองความต้ อ งการของเกษตรกรในชุ ม ชน โดยก าหนดมาตรการ
ดาเนินงานเป็น 3 มาตรการ คือ มาตรการ 1 เพิ่มขีดความสามารถธนาคารสินค้าเกษตร (กลุ่มเดิม) มาตรการที่
2 ขยายผลการจั ดตั้งธนาคารสิ น ค้าเกษตรเพื่ อชุมชนตามความพร้อม (รายใหม่) และมาตรการที่ 3 จัดตั้ง
ธนาคารสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกรภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายธนาคารสินค้ าเกษตร ผ่าน โครงการ
ได้แก่ 1) ธนาคารโค กระบื อ 2) ธนาคารปุ๋ยอิน ทรีย์ 3) ธนาคารเมล็ ดพั นธุ์ข้าวชุมชน 4) ธนาคารข้าวใน
สถาบันเกษตรกร 5) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง 6) ธนาคารผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง และ 7) ธนาคาร
ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม
มาตรการการดาเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร
มาตรการที่ 1
เพิ่มขีดความสามารถธนาคาร
สินค้าเกษตร
(กลุ่มเดิม)
- ธนาคารโค กระบือ
- ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
- ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

มาตรการที่ 2
ขยายผลการจัดตั้งธนาคารเพื่อ
ชุมชนตามความพร้อม
(รายใหม่)
- ธนาคารโค กระบือ
- ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
- ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

มาตรการที่ 3
จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรใน
สถาบันเกษตรกร
- ธนาคารโคนมทดแทนฝูง
- ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
- ธนาคารหม่อนไหม
- ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง

ปั จ จุ บั น กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ได้ ด าเนิ น นโยบายธนาคารสิ น ค้ า เกษตรใน 7 ธนาคาร
ประกอบด้วย 1. ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ ดาเนินการโดยกรมปศุสัตว์ 2. ธนาคารปุ๋ย
อิ น ทรี ย์ ด าเนิ น การโดยกรมพั ฒ นาที่ ดิ น 3. ธนาคารเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วชุ ม ชน ด าเนิ น การโดยกรมการข้ า ว
4. ธนาคารข้ า วในสถาบั น เกษตรกร ด าเนิ น การโดยกรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ 5. ธนาคารโคนมทดแทนฝู ง
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ดาเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 6. ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ดาเนินการโดยกรมประมง และ
7. ธนาคารหม่อนไหม ดาเนินการโดยกรมหม่อนไหม
แนวทางการขับ เคลื่อนการดาเนิน งานธนาคารสินค้าเกษตรในปี 2561 เน้นการดาเนินงานภายใต้
แนวคิด ต่อ-เติม-แต่ง โดยวางเป้าหมายในการยกระดับความเข้มแข็งของธนาคารแต่ละแห่ง ดังนี้
ต่อ ดาเนินการในธนาคารเดิมที่จัดตั้งแล้ว โดย
1. พัฒนาศักยภาพของแต่ละธนาคาร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2. สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเสริมความเข้มแข็ง
3. เชื่อมโยงธนาคารกับแปลงใหญ่ โดยกาหนดแนวทางและกิจกรรมสอดรับกับแปลงใหญ่
4. สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเพื่อขยายผล
เติม ขยายผลจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตรเพิ่มในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามความต้องการของสมาชิก
แต่ง ปรับปรุงพัฒนาธนาคารที่จัดตั้งแล้วแต่ยังไม่ดาเนินการหรือขับเคลื่อนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานธนาคารสินค้าเกษตรในแต่ละธนาคารมีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้
 ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ (กรมปศุสัตว์)
วัตถุประสงค์ของธนาคาร
เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้
การขับเคลื่อนการดาเนินงาน

ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ มีอธิบดีกรม
ปศุ สั ต ว์ เป็ น ประธานและหั ว หน้ า ฝ่ ายโครงการธนาคารโค-กระบื อ เพื่ อ เกษตรกร ตามพระราชด าริ เป็ น
เลขานุ ก าร และมี ผู้ แ ทนส านั ก พระราชวั งร่ว มเป็ น คณะกรรมการ โดยมี ระเบี ย บกรมปศุ สั ต ว์ ว่า ด้ ว ยการ
ด าเนิ น การโครงการธนาคารโค-กระบื อ เพื่ อ เกษตรกร ตามพระราชด าริ พ.ศ. 2556 เป็ น แนวทางการ
ปฏิบัติการให้บริการ มี 5 วิธี
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1. การให้ยืมเพื่อการผลิต
2. การให้เช่าซื้อ
3. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ
4. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน
5. การให้บริการอื่นๆ
รูปแบบการดาเนินงาน
1. การให้ยืมเพื่อการผลิต หมายความว่า เกษตรกรที่ยืมแม่โคหรือกระบือ ต้องคืนลูกโคหรือกระบือ
ตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้โครงการเพื่อนาไปให้เกษตรกรรายอื่นยืมต่อหรื ออาจจาหน่ายนาเงินส่งคืน
โครงการ และเมื่อเกษตรกรยืมครบสัญญา 5 ปี ให้มอบแม่โคหรือกระบือ พร้อมลูกตัวที่ 2, 3... (หากมี) ให้
เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรและจาหน่ายออกจากทะเบียน แต่หากเกษตรกรยืมแม่โคหรือกระบือไปแล้ว 3 ปี
ไม่มีลูกตัวแรกคืนโครงการ โครงการจะน าแม่โคหรือกระบือดังกล่าวคืน เพื่อนาไปให้ บริการกับเกษตรกร
รายอื่นต่อไป เว้นแต่จะตรวจพบว่าแม่โคหรือกระบือมีปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ โครงการจะเปลี่ยนแม่โคหรือ
กระบือให้ใหม่
2. การให้เช่าซื้อ หมายความว่า การให้เกษตรกรเช่าซื้อโคหรือกระบือ โดยจะต้องผ่อนชาระค่าเช่าซื้อ
ให้ เสร็จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด โคเนื้ อ หรือกระบื อ ให้ ช าระค่ าเช่ าซื้ อ ภายในระยะเวลา 3 ปี ปี ที่ 1
ผ่อนชาระร้อยละ 40 ปีที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาโคเนื้อและกระบือ ปีที่ 3 ชาระค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือทั้งหมด
โคนมให้ชาระค่าเช่าซื้อในระยะเวลา 5 ปี โดยผ่อนชาระในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาโคนม
3. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือ หมายความว่าการให้เกษตรกรยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือของ
โครงการ โดยมีเงื่อนไขว่าจะให้ยืมพ่อพันธุ์โคหรือพ่อพันธุ์กระบือในหมู่บ้าน ที่มีแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์กระบือ
ของโครงการไม่น้อยกว่า 50 ตัว โดยให้เกษตรกรที่ได้รับบริการแม่พันธุ์โคหรือแม่พันธุ์กระบือคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบ และให้บริการผสมพันธุ์แก่แม่โคหรือแม่กระบือในหมู่บ้าน
4. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน หมายความว่าการให้เกษตรกรเช่าโคหรือกระบือเพศผู้เพื่อใช้แรงงาน โดย
เกษตรกรจะต้องชาระค่าเช่าโคหรือกระบือตัวละ 300 บาทต่อปี
5. การให้บริการอื่นๆ หมายความว่าการให้บริการเกี่ยวกับโคหรือกระบือแก่เกษตรกรที่นอกเหนือจาก
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 โดยปศุสัตว์จังหวัดและโครงการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
แนวทางการดาเนินงาน
1. คัดเลือกเกษตรกรโดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง และ
เกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโค-กระบือถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งต่อ
การประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร
2. สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เน้น ให้เกิดชุมชน หรือหมู่บ้านที่มี
ส่วนร่วมในการกากับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และเกิดความยั่งยืน
3. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้แรงงานจากโค-กระบือและการใช้ปุ๋ยคอกซึ่งได้จากมูลโค-กระบือ
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 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (กรมพัฒนาที่ดิน)

วัตถุประสงค์
1. ให้มีการดาเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสาคัญของวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
3. ให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาด้วยการนาเอาวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ ปุ๋ยเคมี
เป็นการลดต้นทุนในการผลิต
4. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรทางการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น
ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้จากการหมักให้จุลินทรีย์ย่อยสลาย จนอยู่ในรูปที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ใน
การปรับปรุงโครงสร้างของดิน และสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญ เติบโตได้ แบ่ง
ประเภทปุ๋ยอินทรีย์ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
1) ปุ๋ยคอก ได้แก่ ปุ๋ยที่ได้จากมูลของสัตว์ทุกชนิดและคน
2) ปุ๋ ย หมั ก เป็ น ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ที่ เกิ ด จากการน าซากหรื อเศษเหลื อ จากพื ช มาหมั ก รวมกั น และ ผ่ า น
กระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย
ไม่แข็งกระด้าง ไม่มีกลิ่น มีสีน้าตาลปนดา
3) ปุ๋ยอินทรีย์น้า (น้าหมัก) หมายถึง ของเหลวที่ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเ หลือใช้จากพืชหรือ สัตว์
ที่มีลักษณะสด ทาจากปลาหรือหอยเชอรี่ กากน้าตาล ผลไม้
4) ปุ๋ยพืชสด หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการตัดสับ หรื อไถกลบพืชที่ยังเขียวอยู่ลงดิน ใน
ระยะที่พืชออกดอกหรือยังสด เพื่อให้เซลพืชอ่อนตัวและค่อยๆ ย่อยสลายตัวอย่างสมบูรณ์ จนพืชสามารถดูด
ซับธาตุอาหารได้ ชนิดพืชที่นาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้แก่พืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนอัฟริกัน
เป็นต้น
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แนวทางการดาเนินงาน
1. การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ให้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ไว้ และมีความเข้มแข็ง ซึ่งมีความสนใจที่จะดาเนินการ โดยกลุ่มเกษตรกรที่จะดาเนินการควรมี
จานวน สมาชิกจาแนกได้ ดังนี้ กลุ่มขนาดใหญ่ควรมีสมาชิกตั้งแต่ 30 – 50 คน กลุ่มขนาดกลางควรมีสมาชิก
ตั้งแต่ 20 – 30 คน กลุ่มขนาดเล็กควรมีสมาชิกตั้งแต่ 10 – 20 คน
2. การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จาแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.1 ธนาคารน้าหมักชีวภาพ กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มต้องดาเนินการในเรื่องของธนาคาร น้าหมัก
ชีวภาพเป็นหลัก โดยกลุ่มขนาดใหญ่จะต้องผลิตน้าหมักชีวภาพตั้งต้นประมาณ 10,000 ลิตร ส่วนกลุ่มขนาด
กลางควรผลิตน้าหมักชีวภาพตั้งต้นประมาณ 7,000 ลิตร สาหรับกลุ่มขนาดเล็กควรผลิตน้าหมักชีวภาพตั้งต้น
ประมาณ 5,000 ลิตร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนกากน้าตาล ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และสารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.7 ให้ตามจานวนเป้าหมายที่จะผลิต สาหรับเศษวัสดุให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีส่วนร่วม ในการ
จัดหา
2.2 ธนาคารปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน) ควรดาเนินการในพื้นที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพปลูกผัก
หรือไม้ผล โดยกลุ่มเกษตรกรต้องดาเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ซึ่งกรมฯ จะสนับสนุนงบประมาณ
ในการจั ดหาเศษวัส ดุ และสารเร่ งซุ ป เปอร์ พด.1 ทั้ งนี้ ก ลุ่ ม เกษตรกรจะต้ องด าเนิ น การผลิ ต ปุ๋ ยหมั กสู ต ร
พระราชทานตั้ งต้ น จ านวน 100 ตัน ส าหรับ กลุ่ ม ขนาดใหญ่ และผลิ ต 70 ตั น และ 50 ตัน ส าหรับ กลุ่ ม
เกษตรกรที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นต้นไป
2.3 ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ควรดาเนินการในพื้นที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพทานา ทาไร่ เป็น
ส่วนใหญ่ โดยกรมฯ จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ต้นทุนประมาณ 10 ตัน สาหรับกลุ่มขนาดใหญ่ ส่วนกลุ่ม
ขนาดกลาง กรมฯ จะสนั บ สนุ น เมล็ดพัน ธุ์พื ชปุ๋ยสด ต้นทุนประมาณ 7 ตัน และกลุ่ มขนาดเล็ก กรมฯ จะ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ประมาณ 5 ตัน ซึ่งในส่วนนี้ หากเกษตรกรนาไปปลูกเพื่อไถกลบแล้วต้องกัน
พื้นที่ ส่วนหนึ่งไว้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ต้นทุนคืน พร้อมดอกเบี้ยซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกัน โดยมีสัญญาการ
ใช้คืน ไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ ในการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์นี้ กลุ่มเกษตรกรอาจจะดาเนินการได้ทั้ง 3 ธนาคาร
ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความต้องการของเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูก แต่จะต้องจัดตั้งธนาคารน้าหมักชีวภาพ
เป็นหลัก ส่วนธนาคารปุ๋ยหมักและธนาคารปุ๋ยพืชสดอาจเลือกจัดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. สาหรับงบประมาณในการดาเนินงานขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มและจานวนธนาคารที่จะจัดตั้งในกรณี
ที่ไม่มีโรงเรือนในการปฏิบัติงาน กรมฯ อาจจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาโรงเรือนตามความ
เหมาะสม
4. กลุ่มวิชาการและกลุ่มวิเคราะห์ดิน ต้องเข้ามาร่วมในการดาเนินงาน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒ นาที่ดิน การใช้ปุ๋ ยเคมีที่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการใช้โปรแกรมการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ซึ่งกลุ่มวิเคราะห์ดินต้องทาการวิเคราะห์ดินในพื้นที่ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกธนาคาร เพื่อให้
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5. กลุ่ มเกษตรกรต้องดาเนิ น การจัดตั้ งคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อบริห ารจัดการขั้นตอนต่างๆ
ตั้งแต่ ผลิตจนถึงจัดทาบัญชี รับฝาก ถอน กู้ยืม พร้อมกาหนดอัตราดอกเบี้ยในการฝากและกู้ยืม
6. กาหนดระเบียบการดาเนินงานในการฝาก ถอน กู้ยืม พร้อมอัตราดอกเบี้ย
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7. กาหนดคุณสมบัติของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ พร้อมกาหนดเงื่อนไข บทลงโทษกรณีทาผิด
เงื่อนไข
8. กลุ่มเกษตรกรต้องมีเงื่อนไขในการประกอบการดาเนินงาน โดยต้องสามารถดาเนินการต่อเนื่องได้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
แนวทางการดาเนินงาน
1. บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารงาน กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานให้สมาชิก
ทราบในที่ประชุมทุกเดือน
2. คณะกรรมการบริหารงานจะต้องทาบัญชี รับฝาก ถอน การให้กู้ยืม การส่งใช้คืนต้นและดอกเบี้ย
3. ให้หมอดินและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินตรวจสอบการทางานของคณะกรรมการทุกเดือน
4. ประสานให้องค์การบริการส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
เรื่องของตลาดเพื่อรองรับผลผลิตที่ได้
5. แนวทางการดาเนินงานของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์มีดังนี้
การดาเนินงานธนาคารปุ๋ยหมัก (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
เปลือกมันสาปะหลัง 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
ธนาคารน้าหมักชีวภาพ (สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2)
การฝากวัสดุผลิตน้าหมักชีวภาพ – การเบิกถอนน้าหมักชีวภาพ
การฝากวัสดุผลิตน้าหมักชีวภาพ
การแลกเปลี่ยนเป็นน้าหมักชีวภาพ
ผักกินใบ จานวน 16 กิโลกรัม
น้าหมักชีวภาพ จานวน 10 ลิตร
ผักกินผล จานวน 16 กิโลกรัม
น้าหมักชีวภาพ จานวน 10 ลิตร
ผลไม้ดิบ-สุก จานวน 16 กิโลกรัม
น้าหมักชีวภาพ จานวน 10 ลิตร
ปลา
จานวน 12 กิโลกรัม
น้าหมักชีวภาพ จานวน 10 ลิตร
หอย ต่างๆ จานวน 12 กิโลกรัม
น้าหมักชีวภาพ จานวน 10 ลิตร
กระดูกสัตว์ จานวน 12 กิโลกรัม
น้าหมักชีวภาพ จานวน 10 ลิตร
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ธนาคารน้าหมักชีวภาพเพื่อไล่แมลงศัตรูพืช (สารเร่งซุปเปอร์ พด. 7)
การฝากวัสดุผลิตน้าหมักสมุนไพร – การเบิกถอนน้าหมักสมุนไพร
การฝากวัสดุผลิตน้าหมักสมุนไพร
การแลกเปลี่ยนเป็นน้าหมักสมุนไพร
สมุนไพรประเภทใบ จานวน 10 กิโลกรัม
น้าหมักสมุนไพร จานวน 10 ลิตร
สมุนไพรประเภทผล จานวน 10 กิโลกรัม
น้าหมักสมุนไพร จานวน 10 ลิตร
สมุนไพรประเภทเถา จานวน 10 กิโลกรัม
น้าหมักสมุนไพร จานวน 10 ลิตร
สมุนไพรประเภทหัว จานวน 10 กิโลกรัม
น้าหมักสมุนไพร จานวน 10 ลิตร
ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
การฝากเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด – การเบิกถอนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
การฝากเมล็ดพันธุ์
ดอกเบี้ยเมื่อครบ 6 เดือน
เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน จานวน 100 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน จานวน 5 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง จานวน 100 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง จานวน 5 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า
จานวน 100 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า
จานวน 10 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม
จานวน 100 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม
จานวน 8 กิโลกรัม
การกู้ยืมเมล็ดปุ๋ยพืชสด – ใช้คืนดอกเบี้ยเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
การกู้ยืมเมล็ดพันธุ์
การใช้คืนเมื่อครบสัญญา (6 เดือน)
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง จานวน 100 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง จานวน 110 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า
จานวน 100 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า
จานวน 120 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม
จานวน 100 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม
จานวน 116 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน จานวน 100 กิโลกรัม
เมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกัน จานวน 110 กิโลกรัม
5. การดาเนินงานตามข้อ 5 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับ
มติคณะกรรมการ
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 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (กรมการข้าว)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสาหรับเพาะปลูกอย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. เพื่อเป็นแหล่งสารองเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในชุมชนยามขาดแคลนหรือเกิดภัยพิบัติ
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน
แนวทางการดาเนินงาน
1.การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายดาเนินงาน/ชาวนา เพื่อก่อตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
1.1 การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายดาเนินงาน
ศูนย์เมล็ดพัน ธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวที่รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ
ดาเนินการคัดเลือกชุมชนที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่ง
ต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองในชุมชน มีความพร้อมที่จะดาเนินงานในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์
ข้าวชุมชน อาจยกระดับเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ระดับอาเภอ ต่อไป
1.2 คุณสมบัติของชาวนาที่ขอรับบริการจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน มีดังนี้
1.2.1 เป็นสมาชิกของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
1.2.2 ต้องสมัครเป็นสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนกาหนดให้มีสมาชิกเริ่มแรก 100 ราย
2. การบริหารและจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
2.1 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารและจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (โดยสมาชิก
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเป็นผู้คัดเลือก) ทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว และพิจารณา
จานวนข้าว ที่จะให้ยืมและรับข้าวคืน ตามระเบียบข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกันจัดทาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดทาบัญชีของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
2.2 สมาชิกที่ต้องการข้าวไปใช้ทาพันธุ์ ให้ลงบัญชียืมข้าวจากคณะกรรมการ เมื่อสามารถเก็บ
เกี่ยวข้าวได้ ก็นามาคืนธนาคาร พร้อมดอกเบี้ยตามแต่ตกลงกัน
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2.3 ข้าวที่เป็นดอกเบี้ยจะเก็บรวมไว้ในธนาคาร และถือเป็นสมบัติของส่วนรวม
2.4 คณะกรรมการบริหารและจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน มีสิทธิในการขอยืมข้าว
เท่ากับสมาชิกทุกประการ
2.5 กรรมการและสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหลักการ เมื่อยื ม
ข้าวจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน และถึงกาหนดเวลาที่สัญ ญาไว้ ต้องนาข้าวมาคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
นอกจากว่ามีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องชี้แจงให้คณะกรรมการทราบข้อเท็จจริง
2.6 กรรมการและสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต้องเข้าประชุมรับฟังคาชี้แจงและเข้า
รับการอบรม ที่จัดโดยภาครัฐเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนและการ
บริหารจัดการ
2.7 ในกรณีที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนมีปริมาณข้าวเปลือกเกินความสามารถในการเก็บ
รักษาก็อาจขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเก็บเป็นเงินกองทุน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกส่วนใหญ่
 ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนให้มีอาหารสาหรับบริโภคได้ตลอดปี รวมถึงการมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพียงพอต่อการเพาะปลูก มีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวสารองไว้ใช้ยามเกิดภัยพิบัติ
รูปแบบธนาคาร
- ให้ยืมข้าวสาร ให้สมาชิกที่ขาดแคลนสามารถยืมข้าวสารไปบริโภคก่อนได้ แล้วส่งคืนเป็นข้าวเปลือก
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
- ให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้สมาชิกที่ขาดแคลนยืมเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกก่อนได้ ชาระคืนเป็นเมล็ดพันธุ์
หรือเป็นข้าวเปลือกเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
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- รับฝากข้าวเปลือก ให้สมาชิกที่ไม่มีฉางข้าวของตนเอง มีที่เก็บข้าวเปลือกที่ผลิตได้ไว้สาหรั บบริโภค
ตลอด มีคลังอาหารสารอง
- รับฝากเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้สมาชิกที่ไม่มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน มีที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ผลิตได้ไว้สาหรับเพาะปลูกฤดูกาลต่อไป มีแหล่งเมล็ดพันธุ์สารอง
แนวทางการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารธนาคารข้าว โดยให้คณะ
กรรมการบริหารธนาคารข้าว กาหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติสมาชิก หลักเกณฑ์การให้บริการธนาคาร และ
ระเบียบในการดาเนินงานธนาคารข้าวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบริหาร
ธนาคารข้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการดาเนินการธนาคารข้าวแยกออกจากธุรกิจปกติของสหกรณ์
2. คณะกรรมการธนาคารกาหนดอัตรา การยืม คืน ฝาก ถอน และประกาศให้สมาชิกทราบ
3. การให้บริการของธนาคารข้าว
3.1 การยืม – คืน
3.1.1 ให้ ยืมข้าวสาร สมาชิกที่มีความเดือดร้อน สามารถยืมข้าวสารไปบริโภคก่อ น
และชาระคืนเป็นข้าวเปลือกเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
3.1.2 ให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าว ธนาคารจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิกที่ขาดแคลนยืมเมล็ด
พันธุ์ข้าวไปเพาะปลูกได้ก่อนเมื่อต้นฤดูการผลิต เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สามารถส่งคืนเป็นเมล็ดพั นธุ์ข้าว หรือ
ข้าวเปลือกได้ ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด การส่งคืนเป็นเมล็ดพันธุ์นั้นต้องมีเงื่อไขอื่นประกอบตามประกาศ
ของธนาคาร
3.2 การรับฝาก – ถอน
3.2.1 การรับฝาก เปิดให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการธนาคารข้าว นาข้าวเปลือกมาฝาก
ไว้กับธนาคารเพื่อเก็บไว้บริโภค ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด โดยสมาชิกฝากข้าวเปลือกไว้กับธนาคาร
สามารถถอนข้าวเปลือกได้เมื่อต้องการ โดยสามารถถอนคืนเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวสารได้ หากสหกรณ์มีโรงสี
สมาชิกสามารถถอนคืนเป็ น ข้าวสารได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด ส่วนที่เหลือจากเก็บไว้
บริโภคแล้วนาไปให้สหกรณ์ตามปกติ
3.2.2 รับฝากเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้สมาชิกที่ไม่มีสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน นา
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตได้ ฝากไว้กับธนาคาร ไว้สาหรับเพาะปลูกฤดูกาลต่อไป ทาให้สมาชิกมีแหล่งเมล็ดพันธุ์
สารอง และสามารถถอนได้เมื่อต้องการเพาะปลูก หากสหกรณ์มีโรงคัดเมล็ดพันธุ์ สมาชิกสามารถถอนคืนเมล็ด
พันธุ์ที่ผ่านการคัดแล้วได้ ตามอัตราที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด
หมายเหตุ
- ยุ้งฉางที่เก็บข้าวเปลือกนั้นอาจจะเป็นยุ้งฉางของสหกรณ์ ยุ้งฉางของสมาชิกที่อนุญาตให้ใช้ หรือยุง
ฉางของชุมชนที่อนุญาติให้ใช้
- การรับฝากเมล็ดพันธุ์ และการชาระคืนเป็นเมล็ดพันธุ์นั้น เป็นการเตรียมตัวจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์
ในปี 2562 หากสหกรณ์มีความพร้อมก็สามารถดาเนินการในปี 2561 ได้เลย
- ธนาคารสามารถเลือกดาเนินการกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เหมาะสมกับสมาชิก โดยไม่ต้องทาทุก
กิจกรรมก็ได้
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4. ก าหนดให้ มี ก ารสรุ ป ยอดของธนาคารทุ ก วั น สิ้ น เดื อ น และรายงานต่ อ คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ทุกเดือน
นอกจากแผนการดาเนินงานปกติแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาเนินการของบกลางปี พ.ศ. 2561 เพื่อ
สนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่จาเป็นเพิ่มเสริมศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้
รองรับผลผลิตทางการเกษตรในลักษณะคล้ายแก้มลิง โดยการรวบรวมมาจัดเก็บไว้ในสถาบันเกษตรกรเพื่อการ
เก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลังและยางพารา ซึ่งจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการขยายผลธนาคารสินค้าในการดูแลชุมชนรอบข้าง ทั้งนี้ สามารถติดต่อประสานงานกับสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดเพื่อประสานงานร่วมกันกับสถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
 ธนาคารโคนมทดแทนฝูง (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

วัตถุประสงค์
1. ช่วยสมาชิกลดต้นทุนในการเลี้ยงโคทดแทนฝูงในลักษณะฟาร์มรวมและบริหารจัดการโดยสหกรณ์
2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการจัดการด้านอาหารที่เหมาะกับโคตามช่วงวัย
3. ช่วยลดต้นทุนในฟาร์มเกษตรกร และการให้สินเชื่อเพื่อซื้อโคทดแทนฝูงเป็นการเพิ่มสภาพคล่องตัว
ในการผลิต
รูปแบบการดาเนินงาน
1. ธนาคารจะรับฝาก ลูกโค - โครุ่น มาบริหารจัดการที่ฟาร์มของสหกรณ์ เพื่อเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ
จนกระทั่งเติบโตเป็นโคสาวท้อง ๓ เดือน พร้อมให้เกษตรกรสมาชิกมาไถ่ถอนคืน หรือขายให้กับเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมรายอื่นๆ ที่ต้องการขยายฝูงโคแม่รีด แต่มีข้อจากัดในการเลี้ยงหรือเงินลงทุน การถอน
2. โคนมคืน สมาชิกอาจจะชาระเงินรับซื้อคืนเป็นเงินสด เป็นเงินเชื่อ หักจากค่าน้านมโค หรืออื่นๆ
ขึ้นอยู่กับระเบียบหรือข้อกาหนดของแต่ละสหกรณ์ โดยให้มีการจัดทาบัญชีรับฝาก ถอน กู้ยืม และมีกาหนด
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อัตราดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งธนาคารโคนมทดแทนฝูงนี้ จะกาหนดให้มีรูปแบบ
การบริหารจัดการที่ชัดเจน
แนวทางการดาเนินงาน
ปัญหา

น้านมโคผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
เกษตรกรมีพื้นที่เลีย้ งโคนมจากัด
เกษตรกรรายย่อยเลีย้ งโคนมทดแทนสูงในสัดส่วนทีไ่ ม่เหมาะสม
ทาให้มีต้นทุนการผลิตสูงและผลิตน้านมได้คุณภาพต่า
สหกรณ์เลี้ยงโคทดแทนฝูงแทนสมาชิก
จัดทาเป็น “ธนาคารโคนมทดแทนฝูง”
 ช่วยสมาชิกลดต้นทุนในการเลี้ยง จากการเลี้ยงในลักษณะฟาร์มรวม
 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการจัดการอาหารทีด่ ี
 ช่วยสมาชิกด้านราคา และการซื้อขายเงินเชื่อเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการผลิต

ฝาก
ขายลูกโคเพศเมีย อายุ 3 – 6 เดือน หรือโคสาว แก่สหกรณ์เพื่อเลีย้ งให้ได้คณ
ุ ภาพ

สมาชิก

สหกรณ์
สหกรณ์เลี้ยงโคนมประมาณ 1 -2 ปี และทาการผสมเทียมได้โคสาวท้อง ๓ เดือน และขายคืน
แก่สมาชิกสหกรณ์หรือเกษตรกรทีเ่ ลี้ยงโคอื่นๆ ขายคืนด้วยเงินสดหรือหักจากค่าน้านมโคของ
สมาชิก
ถอน

ผลตอบแทน ได้แก่ ส่วนต่างราคา ปริมาณน้านมโคที่สูงขึ้น รอบการให้น้านมเร็วขึ้น ลดภาระต้นทุน
และเวลาการเลี้ยงโคกินฟรี

การดาเนิ นการจัดตั้งและบริห ารงานธนาคารโคนมทดแทนฝู งในรูปแบบสหกรณ์ เริ่มดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเริ่มดาเนิน การในสหกรณ์ นาร่อง 3 แห่ ง และขยายผลไปสู่ สหกรณ์ โคนมที่มี
ศักยภาพตามคุณสมบัติ และความพร้อมที่จะจัดตั้ง ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ซึ่งสหกรณ์ต้องเตรียมความพร้อม
ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลสมาชิก และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดกลุ่มสมาชิก และเกษตรกรโดย
พิจารณาจากข้อมูล 3 ส่วนหลัก คือ ขนาดฟาร์มและจานวนแม่โครีด ปริมาณและคุณภาพ น้านมโค และการ
จัดการฟาร์ม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการสร้างฟาร์มกลางและจัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง
2. สารวจความต้องการ เพื่อกาหนดแผนการปรับปรุงหรือพัฒนาฟาร์มสมาชิก และเกษตรกร พร้อม
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปปัญหาในการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มโคนม
3. ก าหนดรู ป แบบและวิ ธี ก ารด าเนิ น การของธนาคารโคนมทดแทนฝู ง เพื่ อ น าเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา และกาหนดรูปแบบและวิธีการที่
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เหมาะสม โดยให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและสมาชิก และคุ้มค่าต่อการบริหารจัดการฟาร์มและธนาคารโคน
มทดแทนฝูง
4. จัดทาระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
5. จัดทาระบบงานภายในสหกรณ์ รองรับการบริหารจัดการฟาร์มกลาง และการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของธนาคารโคนมทดแทนฝูง
การดาเนินการตามขั้นตอนของการจัดตั้งฯ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ เพื่อ
พิจารณาความพร้อมและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เมื่อ
มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เห็นชอบเรียบร้อย จึงเริ่มดาเนินการดังนี้
1. สหกรณ์จัดตั้งธนาคารโคนมทดแทนฝูง กาหนดระเบียบสหกรณ์ในการดาเนินการ
2. สหกรณ์กาหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร/สมาชิก ที่จะฝาก/ถอนโคนมจากธนาคารโคน
มทดแทนฝูง
3. สหกรณ์รับซื้อ/รับฝากลูกโคอายุ 3 – 6 เดือน หรือโครุ่นจากสมาชิก นามาเลี้ยงในฟาร์มกลางของ
สหกรณ์
4. สหกรณ์จัดหาอาหารข้นและอาหารหยาบที่มีคุณภาพ วัคซีน ผสมเทียม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามแต่ละช่วงวัยของลูกโคและดาเนินการตามเวลาที่เหมาะสม
5. เมื่อสหกรณ์เลี้ยงครบกาหนดระยะเวลา จนลูกโคเจริญเติบโตเป็นโคสาวท้องได้ 3 เดือน สหกรณ์
สามารถแจ้งขายคืนให้แก่สมาชิกเจ้าของโคนม ในเบื้องต้น สามารถขายเป็นเงินสด เงินเชื่อ หักค่าน้านมดิบ
หรืออืน่ ๆ ตามที่สหกรณ์กาหนดในระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการดาเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง
6. สมาชิกนาโคสาวตั้งท้องที่ซื้อ/ถอนคืนจากธนาคารโคนมทดแทนฝูงกลับมาเลี้ยงต่อเป็นแม่โครีดที่
มีคุ ณ ภาพ เมื่อ โคสาวตั้ งท้ องคลอดลู ก ได้ผ ลผลิ ตน้ านม และหากลู กโคเป็ น เพศเมี ยเมื่ อหย่ านมแล้ ว (อายุ
3 เดือน) ก็นามาฝากธนาคารหมุนเวียนเช่นนี้ต่อไป
7. ส านั กงานสหกรณ์ จังหวัดร่ วมกับปศุสั ตว์จังหวัด และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ การสนับ สนุ น
แนะนาสหกรณ์ เพื่อกาหนดแผนดาเนินงานของธนาคารโคนมทดแทนฝูงของสหกรณ์แต่ละแห่ง
8. สานักงานสหกรณ์จังหวัดให้การอบรมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิกด้านการ
ดาเนินงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง
9. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสนับสนุนด้านการจัดการสุขอนามัยสัตว์ การผสมเทียม และอื่นๆ
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จัดตั้งธนาคาร
โคนมทดแทนฝูง
ของสหกรณ์

ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์

สหกรณ์จัดหาที่ดินก่อสร้าง
ฟาร์มกลาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนองค์ความรู้
เทคนิค/วิธีการดาเนินการ
ก่อสร้างโรงเรือนและ
บริการจัดการฟาร์ม
รวมทั้งการตรวจสุขภาพ
สัตว์ การผสมเทียม และ
สูตรอาหารที่เหมาะสม
หน่วยงานที
ฯลฯ่เกี่ยวข้อง
ติดตามผลความก้าวหน้า
พร้อมให้คาแนะนา และ
ช่วยปรับปรุงหรือแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
ให้การดาเนินการของ
ธนาคารโคนมฯ บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์

สหกรณ์กาหนดระเบียบ ว่า
ด้วยการดาเนินการธนาคาร
โค
สหกรณ์ก่อสร้างโรงเรือน โรงเก็บอาหารสัตว์
และจัดทาแปลงหญ้า พร้อมระบบน้า/ไฟฟ้า
และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องในฟาร์ม เพื่อเลี้ยง
ลูกโคตามหลักวิชาการที่ได้รับแนะนา

แจ้งเกษตรกร/สมาชิก
ทราบเงื่อนการ
ดาเนินการ
เกษตรกร/สมาชิก
แจ้งจานวนลูกโค
ที่ส่งเข้าฟาร์มกลาง
และธนาคารโคนม

ธนาคารโคนมทดแทนฝูง รับซื้อ/ฝาก
ลูกโค-โครุ่น เพื่อเลี้ยงให้เป็นโคสาวที่มี
ความสมบูรณ์พันธุ์ และเริ่มให้
เกษตรกร/สมาชิกรับซื้อ/ถอนคืน โค
สาวท้อง 3 เดือนขึ้นไป ตามระเบียบ
สหกรณ์

เกษตรกร/สมาชิก
ได้รับโคสาวตั้ง
ท้องที่เป็นแม่โค
รีดคุณภาพเข้าสู่
ฟาร์มตนเอง

สหกรณ์รวบรวมน้านมโคได้ในปริมาณ
และคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นการสนับสนุน
การประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมให้กับ
สมาชิก และมีการพัฒนาการเลี้ยงโค
นมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

เกษตรกร/สมาชิกลด
ต้นทุนการเลี้ยงโค
ทดแทน มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากปริมาณ
และคุณภาพน้านมโค
ตามมาตรฐาน/เกณฑ์
รับซื้อน้านมโคที่
สหกรณ์กาหนด
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 ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง (กรมประมง)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีผลผลิตสัตว์น้าจืดเพียงพอต่อการบริโภคและสามารถสร้างรายได้
และลดรายจ่ายในครัวเรือน
2. เพื่อให้ชุมชนเป้าหมายโครงการมีความรู้สามารถในด้านการบริหารจัดการแหล่งน้าในชุมชนเพื่อ
การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าและบริหารผลผลิตสัตว์น้าจืดผ่านธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงและนาไปสู่การ
ดารงชีวิตของราษฎรมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
3. เพื่อให้บุคคลกรของกรมประมงได้รับการพัฒนาเพิ่ มศักยภาพด้านการบริหารแหล่งน้าชุมชนเพื่อ
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้าจืด และด้านการทางานร่วมกับชุมชน นาไปสู่การพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้าจืดอย่าง
มีประสิทธิภาพ
แนวทางการดาเนินงาน
1. จัดหาแหล่งน้าชุมชนแบบระบบปิดที่เหมาะสม จัดตั้งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้า โดยมีคณะกรรมการธนาคารฯ ประจาแหล่งน้า มี
การจัดระบบการจัดการบริหารผลผลิตแบบธนาคาร เช่น มีการลงหุ้ น แลกเปลี่ยน ยืม คืน แบ่งผลประโยชน์
ผลผลิตหรือรายได้ที่เกิดขึ้นโดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการผลผลิตสัตว์น้าที่เกิดขึ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2. พัฒนาความรู้ให้กับราษฎรในชุมชนเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการ
ผลผลิ ตสั ตว์น้ าจื ดในแหล่ งน้ าชุมชนเป้ าหมาย ตลอดจนให้ ความรู้แก่ชุมชนในการบริห ารจัดการ ผลผลิ ต
การเกษตรด้านการประมงที่เกิดในชุมชน ผ่านระบบธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เพื่อลดรายจ่ายใน
การน าผลผลิ ตเกษตรไปสู่ผู้ บ ริ โภค ซึ่งอาจเป็ นผู้ บริโภคในชุมชนหรือนอกชุมชน เน้นการบริ ห ารจัดการที่
เรียบง่าย ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยุติธรรมโดยชุมชนมีการบริหารจัดการภายใต้การช่วยเหลือของ
หน่วยงานของรัฐในทุกมิติ สามารถเข้าใจระบบที่ออกแบบ โดยชุมชนร่วมกัน สามารถแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้มี
ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมในชุมชน
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3. การบริหารจัดการแหล่งน้าชุมชนให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าจืด เช่น การปล่อยพันธุ์ปลา
สร้างอาหารธรรมชาติ การเพาะพันธุ์ปลา ฯลฯ โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือสร้างสิ่ง อานวยความ
สะดวกในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า เช่น พันธุ์สัตว์น้าจืด อาหารสัตว์น้า และมีการ ประเมินผลผลิตสัตว์น้าและ
มูลค่าสัตว์น้า ตลอดจนการจับสัตว์น้าใช้ประโยชน์ของชุมชน โดยมี ระยะเวลาดาเนินการโครงการ 5 ปี ดังนี้
- ปีที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ
การจัดตั้ง กลไกความร่วมมือทั้งระดับกรมประมงระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ และระดับท้องถิ่น เช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับกรม คณะกรรมการธนาคารประจาแหล่งน้า แผนการปฏิบัติงานประจา
แหล่ งน้ า กฎระเบี ย บธนาคารฯ ให้ ส ามารถด าเนิ น งานโครงการฯ ตามแผนการการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ หลังจากนั้นมีการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้า การบริหารจัดการแหล่งน้าในการเพิ่มผลผลิตสัตว์
น้า การใช้พื้นที่ริมฝั่งแหล่งน้าชุมชนให้บริการพื้นที่เพาะปลูกพืชอายุสั้นใช้น้าน้อย และลดการใช้สารเคมีในการ
ท าการเกษตร ทั้ งนี้ อาจจะมี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ กั บ ธนาคารผลผลิ ต เกษตรในอั ต ราที่ เหมาะสมกั บ
วัฒนธรรม ในชุมชน เป็นต้น
- ปีที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า สนับสนุน
ให้กับชุมชน ผ่านระบบธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง โดยธนาคารมีส่วนร่วมในการหาปัจจัย ประเมิน
จากการบริหารจัดการ หากไม่มีความก้าวหน้าในการดาเนินการสามารถนาเข้าที่ประชุมของชุมชน ให้พิจารณา
ร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาเน้นการประชุมและรายงานผลการดาเนินการให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง
- ปีที่ 3-5 ธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมงสามารถดาเนินการด้วยตนเองในการบริหาร
จัดการ สร้างกิจกรรมการเกษตรที่เหมาะสม การใช้พื้นที่แหล่งน้าและทรัพยากรน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ชุมชน สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ โดยชุมชน
4. ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการให้ชุมชนเกษตรกรสามารถบริหารจัดการแหล่งน้า
ชุมชนได้เต็มศักยภาพเพื่อความมั่นคงของอาหารในพื้นที่เป้าหมาย
5. สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ ยืม คืน แลกเปลี่ยนผลผลิตสัตว์น้าหรือรายได้ที่เกิดขึ้นภายใต้หลัก
ความเสมอภาคและความยุติธรรม
6. สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้า โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่จาเป็น
7. ติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงานโครงการตามผลสั ม ฤทธิ์ของการบรรลุ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
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 ธนาคารปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม (กรมหม่อนไหม)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
2. เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งให้ยืมหรือแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต
แนวทางการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการดาเนิ น งานจัดตั้งธนาคารหม่อนไหม โดยการคัดเลื อกพื้นที่ดาเนินงานเพื่อให้ ทราบ
สภาพของชุมชน ความขาดแคลน และความต้องการในการใช้ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมของเกษตรกร
และกาหนดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชน โดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่/ชุมชนที่เหมาะสม
ตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้ โดยจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ (Stakeholder) ดาเนินการวิเคราะห์ชุมชน
ประเด็นการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1.1 เกษตรกรมีความสนใจและสมัครใจเข้ าร่วมโครงการ (เข้าใจหลักการธนาคารหม่อน
ไหม/เข้าใจและยอมรับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกธนาคารหม่อนไหม)
1.2 เกษตรกรมีปัญหาขาดแคลนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม
1.3 สามารถรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งธนาคารหม่อนไหม สาหรับหมุนเวียนปัจจัยการผลิตด้าน
หม่อนไหมใช้ในชุมชนและมีสารองไว้เพื่อบริการแก่สมาชิก
1.4 มีสถานที่สาหรับการดาเนินกิจกรรม เช่น ห้องเก็บเส้นไหมที่ได้มาตรฐาน, โรงรวบรวม
ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม เป็นต้น
1.5 ต้องมีการวางแผนการใช้ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมเพื่อให้บริการแก่สมาชิกธนาคาร
และควรมีกลุ่มเป้าหมายสมาชิกในการให้บริการที่ชัดเจน เพื่อรองรับปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม รวมถึงแผน
ด้านการตลาด กรณีมีปริมาณปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมคงคลังในธนาคารจานวนมาก ซึ่งอาจหาช่องทาง
จาหน่ายเพื่อเก็บเป็นรายได้ในรูปแบบของกองทุน
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1.6 วางแผนการบริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม ในรูปแบบของการกาหนดเป็นระเบียบ
ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆ ที่สมาชิกต้องร่วมกันจัดทาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจัดทาบัญชี
ของธนาคารเส้นไหม สาหรับใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม
1.7 มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น สหกรณ์จังหวัด หรือภาคเอกชน
เช่น ผู้ประกอบการด้านเส้นไหม เป็นต้น
โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้น าท้องถิ่น , องค์กรปกครองท้องถิ่น , หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ มา
ประชุมหารือเพื่อรับทราบและมีส่วนร่วมในโครงการ
2. การจัดเวทีชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนิน งานโครงการในรูปแบบ
ธนาคารหม่อนไหมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน สมาชิกธนาคารหม่อนไหม และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป ผู้นาท้องถิ่น,
องค์กรปกครองท้องถิน่ , หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่, ผู้ประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม
2.2 ผู้ดาเนินรายการ ควรเป็นผู้ที่มีความชานาญในการจัดเวทีชุมชน โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่
กรมหม่อนไหมก็ได้
2.3 ประเด็นการจัดเวทีชุมชน
- การกาหนดปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม ให้ตรงตามความต้องการของชุมชนและ
ตลาด
- การให้ บ ริ ก ารปั จ จั ย การผลิ ต ด้ านหม่ อ นไหมแก่ ส มาชิ ก ธนาคาร โดยก าหนดเป็ น
แนวทาง/วิธีการกระจายปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม/แลกเปลี่ยน/จาหน่าย/ให้ยืม/ส่งคืน/กาหนดรูปแบบการ
ชาระคืนพร้อมอัตรา
- การบริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม โดยการตั้งคณะกรรมการบริห ารและจัดการ
ธนาคารหม่อนไหม ซึ่งต้องมีการร่างระเบียบข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกันจัดทาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- การสร้างเครือข่ายในการจัดการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม โดยการวางแผนด้าน
การตลาดรองรับปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม
2.4 หาข้อสรุปร่วมที่ทุกคนยอมรับ
2.5 บันทึกผล รายงานกรมหม่อนไหมทราบ
เน้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการผลิต
ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมในชุมชน
3. ประชุมเชิงปฏิบั ติการทบทวนและวางแผนการดาเนินงานเพื่อเพิ่ มพูนองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและแนวทางในการดาเนินงานรวมทั้งการบริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม ปี 2561 แก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารจัดการ และสมาชิกธนาคารหม่อนไหม แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโครงการ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการ
ดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานโครงการธนาคารหม่อนไหม ปี 2560 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ
อื่นๆ ของสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการธนาคารหม่อนไหม ของศูนย์ หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการบริหารจัดการ และสมาชิก
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ของธนาคารหม่อนไหม เน้นชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดาเนินงานโครงการ การรายงานผลการดาเนินงานที่
ผ่านมา แบ่งกลุ่มในการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และจัดทาแผนปฏิบัติงานร่วมกัน
4. การจั ด นิ ท รรศการประชาสั ม พั น ธ์ ธ นาคารหม่ อ นไหม เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ให้
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เกิดความสนใจที่จะเข้าร่วม เป็นสมาชิกธนาคาร และเป็นการกระตุ้นให้สมาชิก
ธนาคารหม่อนไหมมีกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยดาเนินการดังนี้
4.1 การประชุมระหว่างคณะกรรมการบริห ารจัดการธนาคารหม่อนไหม/เจ้าหน้าที่ศูน ย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สมาชิกธนาคารหม่อนไหม และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ อบต. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดงานนิทรรศการ
4.2 กาหนดช่วงระยะเวลาการจัดงาน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดย
ควรจัดในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว หรือช่วงก่อนเริ่มต้นการเพาะปลูก
4.3 การประชาสัมพันธ์ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงก่อนการจัดงาน เพื่อให้ชุมชน
รับทราบ
4.4 กรอบกิจกรรมในงาน ได้แก่
- การจั ด กิ จ กรรมน าปั จ จั ย การผลิ ต ด้ า นหม่ อ นไหมของสมาชิ ก มาคื น ธนาคาร และ
กิจกรรมการให้บริการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมแก่สมาชิกธนาคาร
- บุ คคลเป้ าหมายที่ม าร่ว มงาน ได้ แก่ สมาชิก ธนาคารหม่ อนไหมหรือผู้ ส นใจ องค์ก ร
ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 150 คน
- การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
- การประกวดแข่งขัน ที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหม / การแสดงทางวัฒ นธรรมประเพณี ที่
เกี่ยวข้องกับหม่อนไหม (ถ้ามี)
ระยะเวลาในการจัดงาน : 1 วัน โดยเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ก่อนการจัดนิทรรศการ เป็นการจัด
งานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสมาชิกธนาคาร
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม เช่น เส้นไหมชนิด/ประเภทต่างๆ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น
จ่อ, กระด้ง, ฯลฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมตั้งต้นให้กับธนาคาร และเป็นการกระตุ้น
ให้เกษตรกร/ชุมชน มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ : ศูน ย์ ห ม่อนไหมเฉลิ มพระเกียรติฯ จะสนับ สนุน ปัจจัยการผลิ ตด้านหม่อนไหม
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่ กับความต้องการของแต่ละพื้นที่ (ชุมชนและตลาดรับซื้อ)
วิธีดาเนินการ :
5.1 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมสาหรับตั้งต้น
ให้ ธนาคารหม่อนไหม เพื่อให้ เกษตรกรยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม โดยเมื่อธนาคารเริ่ม
ดาเนินกิจการแล้ว ต้องมีปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมหมุนเวียนสม่าเสมอ และมีห้องเก็บปัจจัยการผลิ ตด้าน
หม่อนไหมที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความต้องการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมของแต่ละพื้นที่
ด้วย (ทั้งความต้องการของชุมชนและตลาดรับซื้อ)
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5.2 การดาเนินกิจการธนาคาร/การบริหารจัดการ
- ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการธนาคารหม่อนไหม จานวน 1 คณะ (โดย
สมาชิกธนาคารฯ เส้นไหมเป็นผู้คัดเลือก) ทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเก็บรักษาเส้นไหมและพิจารณาจานวนปัจจัย
การผลิตด้านหม่อนไหมที่จะให้ยืมและรับคืน ตามระเบียบข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกันจัดทาไว้เป็นลายลักษณ์
อัก ษร และจั ด ท าบั ญ ชี ของธนาคารหม่ อนไหม ทั้ งนี้ โดยมี เ จ้าหน้ าที่ ก รมหม่ อ นไหมเป็ น ที่ ป รึกษาและให้
คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
- สมาชิกที่ต้องการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมให้ลงบัญชียืมจากคณะกรรมการ เมื่อ
ขายผลผลิ ตหรือมีปั จ จั ยการผลิ ตด้านหม่อนไหมที่ส ามารถนามาคืนธนาคารได้ ก็นามาคืนธนาคาร พร้อม
ดอกเบี้ยตามแต่ตกลงกัน
- ดอกเบี้ยจะเก็บรวมไว้ที่ธนาคาร และถือเป็นสมบัติส่วนรวม
- คณะกรรมการบริหารและจัดการธนาคารหม่อนไหม มีสิทธิ์ในการขอยืมเส้นไหมเท่ากับ
สมาชิกทุกประการ
- กรรมการและสมาชิกธนาคารต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหลักการ เมื่อยืมปัจจัยการผลิตด้าน
หม่อนไหมจากธนาคารหม่อนไหม และถึงกาหนดเวลาที่สัญญาไว้ ต้องนาปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมมาคืน
พร้อมดอกเบี้ย นอกจากว่ามีเหตุสุดวิสัย ต้องชี้แจงให้คณะกรรมการทราบข้อเท็จจริง
- กรรมการและสมาชิกธนาคารฯ เส้นไหมต้องเข้าประชุมรับฟังคาชี้ แจงและเข้ารับการ
อบรม ที่จัดโดยภาครัฐเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของธนาคารหม่อนไหม
- ในกรณีที่ธนาคารหม่อนไหมมีปริมาณปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมเกินความสามารถใน
การเก็บรักษา ก็อาจขายปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมเพื่อเก็บเป็นกองทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก
ส่วนใหญ่ โดยเน้นให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม ในชนิด/ประเภทที่ชุมชนและตลาดรับซื้อมี
ความต้องการ เน้นการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมที่ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ
ควบคุม/ตรวจสอบ การให้บริการปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมคงคลังในธนาคารแก่สมาชิก (การกระจาย
ปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม/แลกเปลี่ยน/จาหน่าย/ให้ยืม/ส่งคืน/กาหนดรูปแบบการชาระพร้อมอัตรา)
6. การบริหารโครงการ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
6.1 กากับดูแลการปฏิบัติงาน
- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค จานวน 1 ครั้ง/แห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
- กรมฯ ร่วมกับ หน่ วยงานในภูมิภ าค ร่วมกันติดตามนิเทศงานโครงการ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงแนวทางแก้ไข
6.2 งบอานวยการ สนั บ สนุนการบริห ารจัดการโครงการให้ ส ามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โดยจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ดาเนินการทั้ง 16 แห่ง เพื่อนาไปบริหารจัดการ
โครงการ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
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ภาคผนวก

พืน้ ที่ดาเนินการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2561
พื้นที่เป้าหมาย
1 ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตกรตามพระราชดาริ

จังหวัด
73 จังหวัด ยกเว้น สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร และภูเก็ต

2 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
พื้นที่ดาเนินการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
ศูนย์ศึกษาฯ เขาหินซ้อน
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินตราด
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
สถานีพัฒนาที่ดินอานาจเจริญ
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

77 จังหวัด

พื้นที่เป้าหมาย
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลาภู
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ศูนย์ศึกษาฯ โครงการหลวง
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
สถานีพัฒนาที่ดินลาพูน
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
สถานีพัฒนาที่ดินแพร่
สถานีพัฒนาที่ดินพิจติ ร
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
สถานีพัฒนาที่ดินเลย
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
สถานีพัฒนาที่ดินกาแพงเพชร
สถานีพัฒนาที่ดินตาก
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
ศูนย์ศึกษาฯ หนองพลับ -กลัดหลวง
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขนั ธ์
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

จังหวัด

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัด

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
3 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ขา้ วชุมชน
พื้นที่ดาเนินการธนาคารที่จดั ตั้งปี 2559 - 2560
อาเภอพญาเม็งราย

เชียงราย

อาเภอเวียงแก่น

เชียงราย

อาเภอลอง

แพร่

อาเภอวังชิ้น

แพร่

อาเภอภูเพียง

น่าน

อาเภอทุ่งช้าง

น่าน

อาเภอเกาะคา

ลาปาง

อาเภอสามเงา

ตาก

อาเภอภูซาง

พะเยา

อาเภอปง

พะเยา

อาเภอเนินมะปราง

พิษณุโลก

อาเภอหล่มสัก

เพชรบูรณ์

อาเภอห้วยเม็ก

กาฬสินธุ์

อาเภอดอนตาล

มุกดาหาร

อาเภอชุมแพ

ขอนแก่น

อาเภอวาปีปทุม

มหาสารคาม

อาเภอบ้านแท่น

ชัยภูมิ

อาเภอลาทะเมนชัย

นครราชสีมา

อาเภอปะคา

บุรีรัมย์

อาเภอศีขรภูมิ

สุรินทร์

อาเภอจังหาร
อาเภอหนองฮี

ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัด

อาเภอคาเขือนแก้ว

ยโสธร

อาเภอศรีวิไล

บึงกาฬ

อาเภอเมือง

หนองคาย

อาเภอโนนสัง

หนองบัวลาภู

อาเภอท่าลี่

เลย

อาเภอศรีธาตุ

อุดรธานี

อาเภอพังโคน

สกลนคร

อาเภอชะอวด

นครศรีธรรมราช

พื้นที่ดาเนินการปี 2561
อาเภอพญาเม็งราย

เชียงราย

อาเภอดอกคาใต้

พะเยา

อาเภอวังเจ้า

ตาก

อาเภอศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

อาเภอแม่เปิน

นครสวรรค์

อาเภอยางตลาด

กาฬสินธุ์

อาเภอสีดา

นครราชสีมา

อาเภอโนนดินแดง

บุรีรัมย์

อาเภอภูผาม่าน

ขอนแก่น

อาเภอวังสะพุง

เลย

อาเภอขุนหาญ

ศรีสะเกษ

อาเภอศรีขรภูมิ

สุรินทร์

อาเภอโพนสวรรค์

นครพนม

อาเภอพนมไพร

ร้อยเอ็ด

อาเภอบุณฑริก

อุบลราชธานี

อาเภออินทร์บุรี

สิงห์บุรี

อาเภอกุยบุรี

ประจวบคีรีขนั ธ์

อาเภอเมือง

ตราด

อาเภอนาดี

ปราจีนบุรี

อาเภอท่าศาลา

นครศรีธรรมราช

4 ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร
ธนาคารที่จดั ตั้งในปี 2559 - 2560
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด

ร้อยเอ็ด

สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด

ร้อยเอ็ด

พื้นที่เป้าหมาย
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด

จังหวัด
นครราชสีมา

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด

เพชรบุรี

สหกรณ์การเกษตรปราสาท จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จากัด

เชียงใหม่

สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จากัด

สุพรรณบุรี

สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จากัด

น่าน

สหกรณ์การเกษตรสันติสุข จากัด

น่าน

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จากัด

อุทัยธานี

สหกรณ์นิคมลานสัก จากัด

อุทัยธานี

สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จากัด

ตาก

สหกรณ์การเกษตรกมาลาไสย จากัด

กาฬสินธุ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จากัด

ชัยนาท

สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จากัด

ชัยภูมิ

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จากัด

พิษณุโลก

สหกรณ์การเกษตรจุน จากัด

พะเยา

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จากัด

บุรีรัมย์

สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์นิคมหนองบัว จากัด

สุโขทัย

สหกรณ์การเกษตรเมืองลาพูน จากัด

ลาพูน

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ศรีสะเกษ จากัด

ศรีสะเกษ

สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จากัด

ศรีสะเกษ

สหกรณ์การเกษตรลาลูกกา จากัด

ปทุมธานี

สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จากัด

ลาปาง

สหกรณ์การเกษตรเหงาวตับเต่า จากัด

เชียงราย

สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จากัด

พระนครศรีอยุธยา

สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจติ ร จากัด

พิจติ ร

สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จากัด

เพชรบูรณ์

สกก.เขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จากัด

สกลนคร

สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จากัด

อุบลราชธานี

พื้นที่ดาเนินการในปี 2561 เป้าหมาย 37 ธนาคาร คัดเลือกจากสหกรณ์ 82 แห่ง
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
กาญจนบุรี
กลุ่มเกษตรกรทานาหนองสาหร่าย

กาญจนบุรี

สหกรณ์การเกษตรบ้านปลาเค้าน้อย-หาดทอง จากัด

กาฬสินธุ์

พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกรทานาหนองห้าง

จังหวัด
กาฬสินธุ์

สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จากัด

ขอนแก่น

สหกรณ์การเกษตรพระยืน จากัด

ขอนแก่น

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาเภอพระยืน จากัด

ขอนแก่น

สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จากัด

ขอนแก่น

สหกรณ์การเกษตรน้าพอง จากัด

ขอนแก่น

สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จากัด

ขอนแก่น

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จากัด

ขอนแก่น

สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จากัด

ขอนแก่น

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาเภอหนองสองห้อง จากัด

ขอนแก่น

กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง

ขอนแก่น

สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จากัด

เชียงราย

สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จากัด

ชัยภูมิ

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จากัด

นครพนม

สหกรณ์ชมุ ชนเกษตรอินทรียน์ ครพนม จากัด

นครพนม

สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จากัด

พะเยา

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จากัด

พะเยา

สหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จากัด

แพร่

สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จากัด

แพร่

สหกรณ์การเกษตรสอง จากัด

แพร่

สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชยั จากัด

มหาสารคาม

สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จากัด

มุกดาหาร

สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด

มุกดาหาร

สหกรณ์การเกษตรนิคมคาสร้อย จากัด

มุกดาหาร

สหกรณ์การเกษตรคาชะอี จากัด

มุกดาหาร

สหกรณ์การเกษตรเกษตรอินทรียร์ ้อยเอ็ด จากัด

ร้อยเอ็ด

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ร้อยเอ็ด จากัด

ร้อยเอ็ด

สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จากัด

ร้อยเอ็ด

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จากัด

ร้อยเอ็ด

สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด

ร้อยเอ็ด

สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง จากัด

ร้อยเอ็ด

สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จากัด

ร้อยเอ็ด

สหกรณ์ผู้ใช้น้าเสาไห้ จากัด

สระบุรี

พื้นที่เป้าหมาย
สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จากัด

จังหวัด
สุโขทัย

สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จากัด

สุพรรณบุรี

สหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จากัด

สุพรรณบุรี

สหกรณ์การเกษตรสามชุก จากัด

สุพรรณบุรี

สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สุรินทร์ จากัด

สุพรรณบุรี

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงโคนม ต.สาโรง จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรวัน วัน วัน จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน.ชุมพลบุรี จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตบ้านขี้เหล็ก จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อสร้างอาชีพและเกษตรอินทรีย์ ต.หนองเรือ
จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรโคกระบือ-ต.ชุมแสง จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาท จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรอินทรียท์ ัพไทย จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรดอนแรด จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จากัด

สุรินทร์

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จากัด
สหกรณ์นิคมพิชยั พัฒนา จากัด

อานาจเจริญ
อุตรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านแสนขัน จากัด

อุตรดิตถ์

กลุ่มเกษตรกรทานาบ่อทอง

อุตรดิตถ์

กลุ่มเกษตรกรทานาแสนขัน

อุตรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าคอรุม จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรท่าพญา จากัด
สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จากัด

อุตรดิตถ์

สุรินทร์

อุตรดิตถ์

พื้นที่เป้าหมาย
สหกรณ์นิคมพิชยั ภูเบทร จากัด

จังหวัด
อุตรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรท่าปลา จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านไร่ จากัด

อุตรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จากัด

อุทัยธานี

สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จากัด

อุทัยธานี

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จากัด

อุทัยธานี

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกา จากัด

พิษณุโลก

สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จากัด

สระแก้ว

5 ธนาคารโคนมทดแทนฝูง
ธนาคารที่จดั ตั้งปี 2559 - 2560
สหกรณ์โคนมผาตั้ง จากัด

จังหวัดเชียงใหม่

สหกรณ์โคนมพัทลุง จากัด

จังหวัดพัทลุง

สหกรณ์โคนมพิมาย จากัด

จังหวัดนครราชสีมา

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จากัด

จังหวัดชลบุรี

สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จากัด

จังหวัดเชียงใหม่

ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จากัด

จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

สหกรณ์โคนมลาพูน จากัด

จังหวัดลาพูน

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จากัด

จังหวัดขอนแก่น

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัด

ปี 2561 ส่งเสริมรูปแบบการดาเนินงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง
สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด

จังหวัดนครราชสีมา

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จากัด

จังหวัดสระบุรี

สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค-สวนมะเดื่อ จากัด

จังหวัดลพบุรี

6 ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
แหล่งน้าเก่า 20 แห่ง
อาเภอสบปราบ

ลาปาง

อาเภอเชียงแสน

เชียงราย

อาเภอลี้

ลาพูน

อาเภอสามเงา

ตาก

อาเภอจุน

พะเยา

อาเภอพรานกระต่าย

กาแพงเพชร

อาเภอตรอน

อุตรดิตถ์

อาเภอโคกศรีสุพรรณ

สกลนคร

อาเภอจักราช

นครราชสีมา

อาเภอเมือง

ขอนแก่น

อาเภอกุดจับ

อาเภออุดรธานี

อาเภอขุขนั ธ์

ศรีสะเกษ

อาเภอศรีสมเด็จ

ร้อยเอ็ด

อาเภอรัตนบุรี

สุรินทร์

อาเภอท่าอุเทน

นครพนม

อาเภอโนนสุวรรณ

บุรีรัมย์

อาเภอพรเจริญ

บึงกาฬ

อาเภอเมือง

มุกดาหาร

อาเภอมหาชนะชัย

ยโสธร

อาเภอลืออานาจ

อานาจเจริญ

แหล่งน้าแหล่งใหม่ 2561
อาเภอทุ่งช้าง

น่าน

อาเภอชุมแสง

นครสวรรค์

อาเภอโพธิ์ประทับช้าง

พิจติ ร

อาเภอบางกระทุ่ม

พิษณุโลก

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัด

อาเภอหนองม่วงไข่

แพร่

อาเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน

อาเภอกงไกรลาศ

สุโขทัย

อาเภอสมเด็จ

กาฬสินธุ์

อาเภอเกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ

อาเภอพยัคฆภูสัย

มหาสารคาม

อาเภอด่านซ้าย

เลย

อาเภอท่าบ่อ

หนองคาย

อาเภอศรีบุญเรือง

หนองบัวลาภู

อาเภอดอนมดแดง

อุบลราชธานี

อาเภอสวนผึ้ง

ราชบุรี

อาเภออรัญประเทศ

สระแก้ว

อาเภอย่านตาขาว

ตรัง

อาเภอทุ่งสง

นครศรีธรรมราช

อาเภอละงู

สตูล

อาเภอคลองหอยโข่ง
7 ธนาคารหม่อนไหม
ธนาคารจัดตั้งปี 2560

สงขลา
สกลนคร
มหาสารคาม
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
อุบลราชธานี

พื้นที่ดาเนินการ 2561

นครพนม
แพร่
ตาก
น่าน
อุดรธานี
เลย
ขอนแก่น
มุกดาหาร
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ

