
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดล าปาง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 1.1 วงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการปกติ) ได้รับจัดสรร จ านวน 17.00 ล้านบาท 
ขอรับการจัดสรรเพิ่ม จ านวน 15.20 ล้านบาท รวม 32.20 ล้านบาท อนุมัติเบิกจ่ายแล้ว 26.90 ล้านบาท 
คืนวงเงินจัดสรรให้กรมส่งเสริมสหกรณ ์จ านวน 5.30 ล้านบาท  
 1.2 วงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ได้รับจัดสรร 11 โครงการ รวมวงเงิน 
42.79 ล้านบาท อนุมัติเบิกจ่ายแล้ว 23.72 ล้านบาท คืนวงเงินจัดสรรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 
19.07 ล้านบาท ประกอบด้วย 
 1) โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรปี 2563 
จ านวน 4 ล้านบาท ประกอบด้วย 

(1) สกก.เมืองล าปาง จ ากัด    ได้รับวงเงนิ  3.00 ล้านบาท (คืนวงเงนิให้กรมฯ) 
(2) สกก.ห้างฉัตร จ ากัด     ได้รับวงเงนิ  1.00 ล้านบาท (คืนวงเงินให้กรมฯ) 

 2) โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน  6 ล้านบาท 
  (1) สก.ผู้ปลูกสับปะรดล าปาง จ ากัด  ได้รับวงเงนิ  5.00 ล้านบาท (อนุมัติแล้ว 2.60 
ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน 2.40 ล้านบาท คืนวงเงินให้กรมฯ) 
  (2) สกก.แม่พริก จ ากัด   ได้รับวงเงนิ  1.00 ล้านบาท (คืนวงเงนิให้กรมฯ) 
 3) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร 
(ASPL) จ านวน 2.60 ล้านบาท เพื่อรวบรวมน้ านมดิบ ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครล าปาง จ ากัด  
  4) โครงการสนับสนุนเงิน กพส.ให้แก่สหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
โครงการหลวง ป ี2563 การเกษตรบ้านปางม่วง จ ากัด  
 5) โครงการเพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร ปี พ.ศ. 2563 
จ านวน 5 แสนบาท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จ ากัด (คืนวงเงินให้กรมฯ) 
 6) โครงการพัฒนาการผลิตน้ านมโคท่ีมีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต จ านวน 1 ล้านบาท ได้แก่ 
สหกรณ์โคนมนครล าปาง จ ากัด  
 7) โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ปีท่ี 4 (พ.ศ. 2563) จ านวน 2 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 

(1) สผน.ฝายน้ าล้นห้วยแม่สะเปา-ดอนไฟ จ ากัด   ได้รับวงเงิน  1.00 ล้านบาท   
    (อนุมัติแล้ว 0.42 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.58 ล้านบาท คืนวงเงินให้กรมฯ) 
(2) สกก.ต าบลแม่สุก จ ากัด    ได้รับวงเงนิ  1.00 ล้านบาท  

 8) โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ภายใต้นโยบายการปรับเปล่ียนการเกษตรตามแผนท่ี 
Agri-Map จ านวน 2 ล้านบาท  ได้แก่ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จ ากัด 
  9) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 
    กิจกรรมท่ี 1 วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมท าการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพ (ท าเกษตร
ผสมผสาน, ปลูกพืชเสริม) วงเงิน 8.95 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  (1) สกก.วังเหนือ จ ากัด   ได้รับวงเงนิ  3.00 ล้านบาท  
      (2) สกก.เกาะคา จ ากัด  ได้รับวงเงิน  3.00 ล้านบาท  
      (3) สกก.เวียงทิพย์  จ ากัด ได้รับวงเงนิ  2.95 ล้านบาท (คืนวงเงินให้กรมฯ) 
 
 
  



   กิจกรรมท่ี 2 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา เพื่อจัดหาปัจจัยการ
ผลิตมาจ าหน่ายให้กับสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ปีการผลิต
2562/63 ได้แก่ สกต.ธกส.ล าปาง จ ากัด ได้รับวงเงิน 4.05 ล้านบาท (คืนวงเงินให้กรมฯ แล้ว) 
 10) โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จ านวน 6.19 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 
  (1)  สกก.วังเหนือ จ ากัด     ได้รับวงเงิน  1.30 ล้านบาท (คืนวงเงินให้กรมฯ)  
  (2) สกก.แม่พริก จ ากัด     ได้รับวงเงิน  1.30 ล้านบาท  
  (3) สก.โคนมนครล าปาง จ ากัด   ได้รับวงเงิน  0.99 ล้านบาท (คืนวงเงินให้กรมฯ)  
  (4) สกก.เสริมงาม จ ากัด     ได้รับวงเงิน  1.30 ล้านบาท  
  (5) สกก.แม่งาวฝ่ังซ้าย จ ากัด     ได้รับวงเงิน  1.30 ล้านบาท (คืนวงเงินให้กรมฯ)  
 11) โครงการสนับสนุนเงินกู้ กพส. เพื่อผลิตหลักน าทางยางธรรมชาติและการผลิตแผ่นยาง
ธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีตของสหกรณ์ จ านวน 5 ล้านบาท ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดล าปาง 
จ ากัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ผลการอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ที ่ สหกรณ์... จ ากัด 
สัญญา 
เลขที ่

ระยะเวลาแห่งสัญญา วัตถุประสงค์ 
แห่งเงินกู้ 

จ านวนเงิน 
ที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เบิกจ่าย เริ่มต้น สิ้นสุด 

1 ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรล าปาง จ ากัด 

ลป.63-00001 19 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 64 จัดหาสินค้า 
มาจ าหน่าย  

2,300,000.- 19 มิ.ย. 63 

2 สกก.ต าบลแม่สุก จ ากัด ลป.63-00002 16 มิ.ย. 63 15 มิ.ย. 64 ให้สมาชิกกู้ยืมปลูก
ข้าว 

1,000,000.- 16 มิ.ย. 63 

3 สก.นิคมห้างฉัตร จ ากัด ลป.63-00003 16 มิ.ย. 63 15 มิ.ย. 64 ให้สมาชิกกู้ยืม 
เลี้ยงสุกร 

2,000,000.- 16 มิ.ย. 63 

4 สกก.บ้านปางม่วง 
จ ากัด 

ลป.63-00004 19 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 64 ให้สมาชิกกู้ยืม 
ท าเกษตร 

   500,000.- 19 มิ.ย. 63 

5 สกก.แจ้ห่ม จ ากัด ลป.63-00005 29 มิ.ย. 63 28 มิ.ย. 64 ให้สมาชิกกู้ยืม 
ท าเกษตร 

2,400,000.- 29 มิ.ย. 63 

6 สกก.วังเหนือ จ ากัด ลป.63-00006 26 มิ.ย. 63 25 มิ.ย. 64 จัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย 

4,000,000.- 29 มิ.ย. 63 

7 สก.โคนมนครล าปาง 
จ ากัด 

ลป.63-00007 20 ก.ค. 63 19 ก.ค. 64 ให้สมาชิกกู้ยืม
พัฒนาฟาร์มโคนม 

1,000,000.- 29 ก.ค. 63 

8 สกก.งาวพัฒนา จ ากัด ลป.63-00008 24 ก.ค. 63 23 ก.ค. 64 ให้สมาชิกกู้ยืม 
ท าเกษตร 

1,000,000.- 24 ก.ค. 63 

9 สกก.แม่พริก จ ากัด ลป.63-00009 20 ส.ค. 63 19 ส.ค. 64 ให้สมาชิกกู้ยืม 
ท าเกษตร 

1,300,000.- 20 ส.ค. 63 

10 สกก.เสริมงาม จ ากัด ลป.63-00010 26 ส.ค. 63 25 ส.ค. 64 ให้สมาชิกกู้ยืม 
ท าเกษตร 

1,300,000.- 31 ส.ค. 63 

11 สกต.ธกส.ล าปาง จ ากัด ลป.63-00011   15 ก.ย. 63  14 เม.ย. 64 รวบรวมข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

5,000,000.- 23 ก.ย. 63 

12 สก.ผู้ปลูกสับปะรด
ล าปาง จ ากัด 

ลป.63-00012 14 ส.ค. 63 13 ส.ค. 64 รวบรวมผลผลิต 
สับปะรด 

2,600,000.- 14 ส.ค. 63 

13 สก.โคนมนครล าปาง 
จ ากัด 

ลป.63-00013 21 ก.ย. 63 20 ก.ย. 64 
 

รวบรวมผลผลิต
น้ านมดิบ 

2,600,000.- 23 ก.ย. 63 

14 สกก.บ้านปางม่วง 
จ ากัด 

ลป.63-00014 21 ก.ย. 63 20 ก.ย. 64 
 

รวบรวมกาแฟ 500,000.- 23 ก.ย. 63 

15 สผน.ฝายน้ าล้นห้วยแม่
สะเปา-ดอนไฟ จ ากัด 

ลป.63-00015 
 

21 ก.ย. 63 20 ก.ย. 64 ให้สมาชิกกู้ยืม 
ปลูกข้าว 

420,000.- 23 ก.ย. 63 

16 สกก.วังเหนือ จ ากัด ลป.63-00016 
 

21 ก.ย. 63 20 ก.ย. 64 ให้สมาชิกกู้ยืม 
ท าเกษตร 

3,000,000.- 23 ก.ย. 63 

17 สกก.เกาะคา จ ากัด ลป.63-00017 
 

21 ก.ย. 63 20 ก.ย. 64 ให้สมาชิกกู้ยืม 
ท าเกษตร 

3,000,000.- 22 ก.ย. 63 

18 สก.กองทุนสวนยาง
จังหวัดล าปาง จ ากัด 

ลป.63-00018 
 

18 ก.ย. 63 17 ก.ย. 66 ผลิตหลักน าทาง
ยาง ผลิตแผ่นยาง
ธรรมชาติ ครอบ
ก าแพงคอนกรีต 

5,000,000.- 22 ก.ย. 63 

19 สก.เซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรมล าปาง 
จ ากัด 

ลป.63-00019 
 

23 ก.ย. 63 22 ก.ย. 64 จัดหาสินค้าถังแก๊ส
LPG 

200,000.- 23 ก.ย. 63 

20 สก.กองทุนสวนยาง
จังหวัดล าปาง จ ากัด 

ลป.63-00020 
 

18 ก.ย. 63 17 ก.ย. 64 รวบรวมผลผลิต
ยางพารา 

5,000,000.- 22 ก.ย. 63 

21 สก.ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ล าปาง จ ากัด 

ลป.63-00021 
 

21 ก.ย. 63 20 ก.ย. 64 รวบรวมผลิตภัณฑ์
ไม้มาจ าหน่าย 

600,000.- 22 ก.ย. 63 

22 สก.ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ล าปาง จ ากัด 

ลป.63-00022 
 

21 ก.ย. 63 20 ก.ย. 64 ให้สมาชิกกู้ยืม 900,000.- 22 ก.ย. 63 

23 สก.ผู้ใช้น้ าฝายยาง
ประสบสุก จ ากัด 

ลป.63-00023 
 

22 ก.ย. 63 21 ก.ย. 64 จัดหาสินค้า 
มาจ าหน่าย 

5,000,000.- 23 ก.ย. 63 



ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่มีการอนุมัติ  
  


