
ประว�ต�เง�นกองท�นพ�ฒนาสหกรณ�
1. การจ�ดต��ง  “เง�นท�นส�งเสร�มการสหกรณ�”
                    ในป� พ.ศ. 2483  ร�ฐบาลได�ต��งงบประมาณให�ไว�เป นท"นช$วยเหล&อสหกรณ*ประเภทต$าง ๆ  เช$น 
สหกรณ*ขายข�าวและพ&ชผล  ร�านสหกรณ*  และสหกรณ*น0คมกส0กรรม  ฯลฯ   โดยมอบให�กรมสหกรณ* กระ
ทรวงเกษตราธ0การเป นผ6�พ0จารณาจ�ดสรรให�สหกรณ*ประเภทต$าง ๆ ก6�เพ&8อเป นท"น เร9ยกว$า  “ ท"นส$งเสร0มการ
สหกรณ*”  โดยให�สหกรณ*ประเภทต$าง ๆ นอกจากสหกรณ*ประเภทหาท"นก6�ไปขยายก0จการให�กว�างขวางย08ง
ข<�น สหกรณ*ท98ได�ร�บความช$วยเหล&อน9�ส$วนใหญ$เป นสหกรณ*ท98ด0นและสหกรณ*พาณ0ชย* ต$อมากระทรวง   การ
คล�งได�เห>นชอบให�รวมเง0นท"นส$งเสร0มการสหกรณ*ต$าง ๆ  ท98ได�ร�บจากเง0นงบประมาณป�  2491  และป� 2492 
เข�าด�วยก�น ซ<8งขณะน��นม9จBานวนเง0นท��งส0�น 25.768 ล�านบาท จ�ดต��งเป น “เง�นท�นส�งเสร�มการสหกรณ�”   เม&8อว�น
ท98 11 ม9นาคม พ.ศ. 2493  หล�งจากน��นร�ฐบาลได�ให�งบประมาณเพ08มเต0มเป นรายป�จนถ<งส0�นป� พ .ศ. 2500  ม9เง0น
ท"นรวมท��งส0�น  91.904  ล�านบาท  (ตามรายงานครบรอบ  50  ป�ของสหกรณ*ในประเทศไทย)
                    ต$อมาได�ม9การจ�ดต��งเง0นท"นต$าง ๆ เพ&8อส$งเสร0มก0จการสหกรณ* อ9ก ด�งน9�
                    ป�  2509  เง0นท"นหม"นเว9ยนจ�ดสหกรณ*ท98ด0นและอาคาร
                    ป�  2513  เง0นท"นหม"นเว9ยนจ�ดต��งและส$งเสร0มสหกรณ*ผ6�เล9�ยงโคนม
                    ป�  2518  เง0นท"นหม"นเว9ยนโครงการเร$งร�ดพ�ฒนาด0นเปร9�ยวเพ&8อเพ08มผลผล0ตทางการเกษตร 
                    ป�  2520  เง0นท"นหม"นเว9ยนให�สหกรณ*ร�านค�าก6�ย&ม
                    ป�  2520  เง0นกองท"นสงเคราะห*เกษตรกรเพ&8อให�สหกรณ*การเกษตรก6�ย&มสBาหร�บสร�างฉาง   ซ&�อ
และปร�บปร"งท98ด0น  
                    ป�  2523   เง0นท"นหม"นเว9ยนเพ&8อส$งเสร0มการประกอบอาช9พของสมาช0กสหกรณ*การเกษตรห"บ
กะพง จBาก�ด
2. การจ�ดต��ง   “เง�นท�นหม�นเว"ยนส�งเสร�มการสหกรณ�”
                     ต$อมาในป� พ.ศ. 2526   กรมส$งเสร0มสหกรณ*พ0จารณาเห>นว$า เง0นท"นหม"นเว9ยนท98อย6$ในความด6แล
ของกรมฯ ม9อย6$หลายเง0นท"น  แต$ละเง0นท"นม9ว�ตถ"ประสงค*เป นการเฉพาะ ทBาให�การใช�ประโยชน*จากแต$ละเง0น
ท"นม9จBาก�ด  กรมส$งเสร0มสหกรณ*จ<งได�ทBาความตกลงก�บกระทรวงการคล�งเพ&8อขอรวมเง0นท"นต$าง ๆ เข�าด�วย
ก�น   และกระทรวงการคล�งได�ให�ความเห>นชอบตามหน�งส&อ ท98 กค 0507/119  ลงว�นท98  4  มกราคม  2527  ให�
รวมเง0นท"นต$าง ๆ ด�งกล$าวข�างต�น จBานวน 7 เง0นท"น ซ<8งม9ว�ตถ"ประสงค*ในการให�ก6�ย&มเข�าเป นเง0นท"นหม"นเว9ยน



เด9ยวก�น  รวมเป นเง0น  339.442  ล�านบาท  ใช�ช&8อว$า  “เง�นท�นหม�นเว"ยนส�งเสร�มการสหกรณ�”  ข<�นในกรมส$ง
เสร0มสหกรณ*  เพ&8อให�กรมส$งเสร0มสหกรณ*ใช�เป นเคร&8องม&อสBาหร�บส$งเสร0มและพ�ฒนางานสหกรณ*  โดยการ
สน�บสน"นเง0นท"นดอกเบ9�ยต8Bาให�สหกรณ*ต$าง ๆ ก6�ย&มไปดBาเน0นธ"รก0จให�บร0การแก$สมาช0ก   แต$เน&8องจากความ
ต�องการใช�เง0นท"นม9จBานวนมาก  ไม$สามารถจะพ0จารณาสน�บสน"นให�แก$ท"กสหกรณ*ได� เพราะจBานวนเง0นม9
จBาก�ด   ด�งน��น กรมส$งเสร0มสหกรณ*จ<งได�ขอต��งงบประมาณประจBาป�  เพ&8อขอเพ08มจBานวนเง0นท"น  และได�ร�บงบ
ประมาณ ด�งน9�
  

                        ป� 2533  ได�ร�บเง0นงบประมาณ               จBานวน 6.254 ล�านบาท
                        ป� 2534   ได�ร�บเง0นงบประมาณตามโครงการจ�ดการผล0ตและการตลาด

กระเท9ยม หอมแดงและหอมห�วใหญ$     จBานวน 100.000 ล�านบาท
                        ป� 2535   ได�ร�บเง0นงบประมาณ จBานวน   49.000 ล�านบาท
                                       (โครงการน0คมสหกรณ*อ9สานพ�ฒนา จBานวน 40.000  ล�านบาท
                                       โครงการส$งเสร0มและฟNOนฟ6อาช9พของสมาช0กสหกรณ*ท98ประสบภ�ย
                                        จากไต�ฝ"Qนเกย*  9.000  ล�านบาท)
                        ป� 2536   ได�ร�บเง0นงบประมาณ จBานวน   30.000 ล�านบาท
                                       (โครงการส$งเสร0มและฟNOนฟ6อาช9พของสมาช0กสหกรณ*ท98ประสบภ�ย
                                        จากไต�ฝ"Qนเกย*  9.000  ล�านบาท  โครงการเร$งร�ดเพ08มผลผล0ตสหกรณ*
                                        ผ6�ใช�น�Bา  10.000  ล�านบาท  โครงการพ�ฒนาเกษตรผสมผสานในเขต
                                        น0คมสหกรณ*  11.000  ล�านบาท)
                        ป� 2538   ได�ร�บเง0นงบประมาณสBาหร�บให�สหกรณ*ขนาดเล>ก

ไม$ม9แหล$งเง0นท"นก6�ย&ม จBานวน 200.000 ล�านบาท
                        ป� 2539  ได�ร�บเง0นงบประมาณ               จBานวน 700.000 ล�านบาท
                        ป� 2540  ได�ร�บเง0นงบประมาณ               จBานวน 450.000 ล�านบาท

   รวมท��งส��น       1,874.696   ล%านบาท
3. การจ�ดต��ง   “เง�นกองท�นพ�ฒนาสหกรณ�”
                     กองท"นพ�ฒนาสหกรณ* (กพส.)  ได�ต��งข<�นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ* ตามพระราชบ�ญญ�ต0
สหกรณ* พ.ศ. 2542  เม&8อว�นท98  24  เมษายน  พ.ศ. 2542 โดยม9เง0นท"นแรกต��ง จBานวน  2,286.350  ล�านบาท ซ<8ง
ม9ท98มาของเง0นท"นจากแหล$งต$าง ๆ ด�งน9�

- โอนเง0นท"นหม"นเว9ยนส$งเสร0มการสหกรณ*ตามพระราชบ�ญญ�ต0สหกรณ* พ.ศ. 2542  มาตรา 
134  (วรรคท�าย) จBานวน 2,118.910 ล�านบาท      

- เง0นท"นส$งเสร0มการศ<กษาทางสหกรณ* จBานวน 99.820 ล�านบาท
- เง0นสมทบจาก  ADB จBานวน 67.620 ล�านบาท
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ต$อมาได�ร�บงบประมาณประจBาป�เพ08มเต0ม ด�งน9�
                     -      ป�งบประมาณ  2543 จBานวน 50.000 ล�านบาท
                     -      ป�งบประมาณ  2544 จBานวน 50.000 ล�านบาท
                     -      ป�งบประมาณ  2545 จBานวน 531.610 ล�านบาท 

(เง0นโครงการพ�ฒนาธ"รก0จโคนม ตามโครงการงบกลางเพ&8อกระต"�นเศรษฐก0จ ประจBา
ป�งบประมาณ  2545  จBานวน  600.000  ล�านบาท  ส$งค&นรายได�แผ$นด0นจBานวน 68.390  ล�านบาท คงเหล&อ 
531.610 ล�านบาท)
                     ในป� พ.ศ. 2545  พระราชกฤษฎ9กาแก�ไขบทบ�ญญ�ต0ให�สอดคล�องก�บการโอนอBานาจหน�าท98ของ
ส$วนราชการให�เป นไปตามพระราชบ�ญญ�ต0ปร�บปร"งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  พ.ศ.2545  ได�โอน
กองท"นพ�ฒนาสหกรณ*ไปต��งไว�ท98กรมส$งเสร0มสหกรณ* ต��งแต$ว�นท98  6  ต"ลาคม  พ.ศ. 2545   และกรมส$งเสร0ม
สหกรณ*ได�ร�บงบประมาณประจBาป�เพ08มเต0ม ด�งน9�   
                     -   ป�งบประมาณ  2551 จBานวน 50.000 ล�านบาท
                         (โครงการสน�บสน"นการแก�ไขปYญหาส0นค�าเกษตร 
                            ตามนโยบายของร�ฐ  50.000  ล�านบาท) 
                     -   ป�งบประมาณ 2552 จBานวน 139.000 ล�านบาท
                          (โครงการสน�บสน"นการแก�ไขปYญหาส0นค�าเกษตร 
                             ตามนโยบายของร�ฐ  50.000  ล�านบาท และโครงการ
                             สน�บสน"นเง0นก6�แก$สหกรณ*เพ&8อส$งเสร0มสมาช0ก
                             ปล6กปาล*มน�Bาม�นในภาคใต�  89.000  ล�านบาท)
                      นอกจากน9�เง0นกองท"นพ�ฒนาสหกรณ*ย�งได�ร�บเง0นบร0จาคจากสหกรณ*ต$าง ๆ ท98ได�ร�บความช$วย
เหล&อด�านเง0นท"นภายใต�โครงการเง0นก6�เพ&8อปร�บโครงสร�างภาคเกษตร (Agricultural  Sector  Program  Loan  : 
ASPL)  ต��งแต$ป� พ.ศ. 2547 – 2551  รวมเป นเง0น  292.710  ล�านบาท 
                     ฐานะการเง0นของกองท"นพ�ฒนาสหกรณ*  ณ ว�นต�นป�งบประมาณ  2552   ม9เง0นท"น จBานวน 
3,724.770   ล�านบาท  ประกอบด�วย

- เง0นกองท"นพ�ฒนาสหกรณ* จBานวน 2,967.960 ล�านบาท      
- เง0น ADB  โครงการเพาะเล9�ยงส�ตว*น�Bา จBานวน 12.060 ล�านบาท
- เง0น  ASPL จBานวน 292.710 ล�านบาท
- รายได�ส6งกว$าค$าใช�จ$าย  (สะสมต��งแต$ป� 2542-2551) จBานวน 452.040 ล�านบาท
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