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ธ.ก.ส. จัดงบ 72,000 ลา้น หนนุ SMEs เกษตร 

พรอ้มเดินหนา้โครงการปรบัเปลีย่นการผลติสูว้กิฤติ

ภัยแลง้ 

 ธ.ก.ส. หนนุโครงการสนิเชือ่ 1 ต าบล 1 SME เกษตร 

อนมุตังิบ 72,000 ล้านบาทยกระดบัเกษตรกรขึน้เปน็ SMAEs 

กว่า 7,305 ราย เรง่ปรับโครงสร้างการผลติสูภ้ยัแลง้ลุม่น้ า

เจา้พระยา – แม่กลอง วงเงนิ 15,000 ล้านบาท ดงึเกษตรกร

รวมกลุม่ท าสญัญาผลติและขายตรงกบัผูซ้ือ้ น ารอ่งพชื

เศรษฐกจิ 6 ชนดิ พรอ้มอนมุตัสินิเชื่อค่าใชจ้่ายฉกุเฉนิกรณี

ประสบภยัแลง้อกี 6,000 ลา้นบาท  

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า   ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

มีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการเพ่ิมขีด

ความสามารถภาคเกษตรกรและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 

โดย ธ.ก.ส. ประกอบไปด้วย โครงการสินเช่ือ 1 ต าบล 1 SME เกษตร 

เพ่ือสร้างความย่ังยืนของภาคเกษตรไทย วงเงินสินเช่ือรวม 72,000 

ล้านบาท โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤติภัยแล้งวงเงิน
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สินเช่ือรวม 15,000 ล้านบาท และโครงการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ฉุกเฉินและจ าเป็นของเกษตรกรท่ีประสบภัยแล้ง      ปี 2558/2559 

นายลักษณ์กล่าวต่อว่า ธ.ก.ส. มีความพร้อมในการสนับสนุน

โครงการสินเช่ือ1 ต าบล 1 SME เกษตร (SMAEs) ตามท่ีครม. มีมติให้

ด าเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือสร้างความย่ังยืนของภาคเกษตร

ไทย เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน รวมถึงใน

การพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน เป็นการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรในกระบวนการผลิต การรวบรวม การแปร

รูป การตลาด และการบริการ ในวงเงิน  72,000 ล้านบาท เพ่ือให้

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ท่ีจะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล 

มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร 

สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและสถาบัน

การเงินชุมชน ท่ีเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการท่ีมีวัตถุประสงค์เป็นการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน และการพัฒนา

ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนในกระบวนการผลิต 

การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ ท้ังนี้ ให้รวมถึงผู้

ประกอบธุรกิจหรือกิจการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองเพ่ือเป็น

ผู้ประกอบการ SMAEs 

โดยก าหนดวงเงินกู้รายละ ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต้ังแต่ปีท่ี 1-7 คิด

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตรา

ดอกเบี้ยปกติของธนาคาร และก าหนดให้สินเช่ือต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  

2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560  โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับเกษตรกร

ไทยท่ัวประเทศให้เป็นผู้ประกอบการ SMEs เกษตร กว่า 7,305 ราย 

หรืออย่างน้อย  1 ต าบล ต้องมีผู้ประกอบการ SME เกษตร 1 ราย 

นายลักษณ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ได้ด าเนินโครงการชุมชน

ปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤติภัยแล้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

ความรู้ในการผลิตการเกษตรตามมาตรฐานคุณภาพท่ีมีตลาดรองรับ 



 

 

สนับสนุนเงินทุนแก่ชุมชนในการจ้างผลิตเพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตและ

ให้เกิดการบริหารจัดการภายในชุมชน เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่

การปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรและพัฒนาสู่การจัดต้ังกองทุน

เพ่ือปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือเป็นการ

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรให้มีศักยภาพเพียงพอเพ่ือรองรับ

ปัจจัยเสี่ยงจากผลกระทบวิกฤติภัยแล้งที่ส่งผลต่อการผลิตและรายได้

ของเกษตรกร 

โดยด าเนินการในลักษณะเกษตรพันธะสัญญา (Contract 

farming) ระหว่างชุมชนกับผู้รับซื้อผลผลิต เพ่ือท่ีเกษตรกรจะไม่ต้องรับ

ความเสี่ยงจากการผลิตและการตลาด โดยยึดหลักการด าเนินการใน

รูปแบบของการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างรัฐและประชาชนภายใต้

กรอบแนวคิด “ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชน

เข้มแข็ง” ซึ่งจะช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพและลดความเส่ียงจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกร 

ในเบื้องต้นได้ก าหนดประเภทผลผลิตไว้ 6 ชนิด ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว 

(ถ่ัวเขียว ถั่วเหลือง) ผักคะน้า กวางตุ้ง  เห็ดฟาง เมล่อนและหญ้าเนเปียร ์

แต่ส าหรับผลผลิตอื่นๆ หากชุมชนจะด าเนินการจะต้องมีตลาดรับซื้อท่ี

แน่นอน 

โครงการนี้เริ่มด าเนินการต้ังแต่วันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 

ธันวาคม 2561 จ านวนวงเงินกู้สูงสุด 

ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อชุมชน คิดดอกเบี้ยจากชุมชนในอัตราร้อย

ละ 0.01 ต่อป ี รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างแทนชุมชน ก าหนด

ช าระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 

ล้านบาท โดยให้แต่งตั้งพนักงานประจ าส านักงาน ธ.ก.ส.ทุกจังหวัดและ
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สาขา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ (Mr. XYZ) ท าหน้าท่ีดูแล ติดตาม และ

ก ากับการด าเนินงานโครงการในแต่ละชุมชนอย่างใกล้ชิด ท้ังนี้ 

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจะมีรายได้ ดังนี้ รายได ้= (X+Y+Z) โดยท่ี 

X  คือ รายได้จากค่าเช่าท่ีดินเพ่ือการผลิต Y  คือ รายได้จากค่าจ้าง

แรงงานการผลิต และ Z  คือ เงินปันส่วนให้แก่สมาชิกตามโครงการ

หลังจากหักค่าใช้จ่ายของชุมชน 

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังได้ออกโครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ฉุกเฉินและจ าเป็นของเกษตรกรท่ีประสบภัยแล้ง ปี 2558/2559 วงเงิน

สินเช่ือ 6,000 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ

เกษตรกรลูกค้ารายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ท่ีไม่สามารถท า

การผลิตได้หรือผลผลิตได้รับความเสียหาย ท าให้มีรายได้ลดลงกว่าร้อย

ละ 50 จากรายได้ปกติ และลูกค้ามีวงเงินกู้รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท 

จ านวน 500,000 ราย ให้กู้ได้รายละไม่เกิน 12,000 บาท ระยะเวลาจ่าย

เงินกู้ต้ังแต่วันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 มิถุนายน 2559  ปลอด

ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เดือนที ่ 7- 12 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 

เฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อป ี ก าหนดช าระคืนไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ 

สามารถใช้หลักประกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันหรือใช้บุคคล 2 

คนขึ้นไปค้ าประกันหนี้เงินกู้โครงการนี้ได้ไม่เกิน 12,000 บาท 
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ส านักประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร ธ.ก.ส.  

โทร 02 558 6100 ต่อ 6733, 6734 และ 6740 


