
งบประมาณ 2564

รวมทุกรายการ 2,917,346,100    
        รายการบุคลากรภาครัฐ     1,908,262,500
1. งบบุคลากร  เงินเดือนข้าราชการ(3,019) ลูกจ้างประจ า(585) พนักงานราชการ(1,628) 1,802,630,700        
2. งบด าเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) 105,631,800          

        ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์           13,905,000
1. งบด าเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน 10,189 คน) 13,905,000            

 (1) ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 480 คน 4,351,600              
      - หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์  จ านวน 200 คน 1,890,800                
      - หลักสูตร การเป็นข้าราชการท่ีดีส าหรับข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ จ านวน 200 คน 1,890,800                
      - หลักสูตร คนรุ่นใหม่ไทยนิยมย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา จ านวน 80 คน 570,000                  
 (2) บุคลากรสหกรณ์ (คณะกรรมการและสมาชิก จ านวน 8,234 คน) 6,559,200              
      - หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการบริหารงานสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งของคณะกรรมการท้ังคณะ จ านวน 1,794 คน 2,946,000                
      - หลักสูตร บทบาทหน้าท่ีของผู้น าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 200 คน 504,400                  
      - หลักสูตร พัฒนาสมาชิก สร้างการมีส่วนร่วมในการก ากับ ดูแลกิจการสหกรณ์ จ านวน 6,240 คน 3,108,800                
 (3) บุคคลท่ัวไป จ านวน 1,475 คน 2,994,200              
      - หลักสูตร การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา จ านวน 1,000 คน 2,926,000                
      - หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 475 คน 68,200                    

        การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์            7,077,900
1. งบด าเนินงาน 1,361,000              

 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,361,000              
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค 1,361,000                

2. งบเงินอุดหนุนท่ัวไป 5,716,900              
  1) สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ จัดหารถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 1,278,900                
  2) สหกรณ์โคเน้ือก าแพงแสน จ ากัด จังหวัดนครปฐม จัดหารถบรรทุกห้องเย็น 10 ล้อ จ านวน 1 คัน 3,150,000                
  3) สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปท่ีดินอ าเภอวังน้ าเขียว จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 805,000                  
      จัดหารถบรรทุกห้องเย็น 4 ล้อ  จ านวน 1 คัน
  4) สหกรณ์การเกษตรค าเข่ือนแก้ว จ ากัด จังหวัดยโสธร จัดหารถบรรทุกห้องเย็น 4 ล้อ  จ านวน 1 คัน 483,000                  

        การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร           19,322,400
1. งบด าเนินงาน 17,897,100            

 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 17,897,100            
ค่าจ้างเหมาและบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 17,897,100              

2. งบลงทุน 1,425,300              
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,425,300              
    ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องอบรมส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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        ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร         481,650,500
1. งบด าเนินงาน 405,944,900          

 1.1 ค่าตอบแทนและใช้สอยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง จ านวน 530 คน ,ส่วนภูมิภาค จ านวน 3,547 คน) 109,703,600            
 1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง 150 แห่ง (ส่วนกลาง 2 แห่ง  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมีส านักงาน 65 แห่ง 41,510,200              
      อยู่ศาลากลาง 13 แห่ง นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 20 แห่ง และหุบกะพง 1 แห่ง)

    1.3 ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 33,588,900              
    1.3 ค่าค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ส่วนกลางและภูมิภาค ส าหรับรถยนต์ราชการ จ านวน 865 คัน) 20,808,300              

 1.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เช่าท่ีราชพัสดุของจ.ฉะเชิงเทรา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารส่วนกลาง) 7,775,900                
 1.5 ค่าเช่ารถยนต์ (จ านวน 35 คัน สัญญาผูกพันต่อเน่ือง 5 ปี พ.ศ.2562-2566) 13,383,800              
 1.6 ค่าจ้างเหมาและบริการ (รปภ. 259 คน ,ท าความสะอาด 228 คน ,ขับรถยนต์ 362 คน บ ารุงรักษาลิฟท์ 106,418,500            
      ก าจัดปลวก ดูแลส่วนหย่อมและต้นไม้)
 1.7 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ Internet และไปรษณีย์ของส่วนกลางและภูมิภาค) 41,353,300              
 1.8 จัดสรรเพ่ือด าเนินการตามนโยบายส าคัญของกระทรวงฯ ( 3%) 7,900,000                

    1.9 ค่าประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสหกรณ์ 9,240,000                
          1) จัดสรรให้ส านักงานส่วนภูมิภาค 78 หน่วยงานๆละ 80,000 บาท ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในจังหวัด 6,240,000                
          2) จัดสรรให้ส านักงานส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และเสนอข่าว 3,000,000                

1.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 14,262,400              
       1) โครงการแก้ไขปัญหาด้านหน้ีสินให้แก่สมาชิก 504,000                      

       2) โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 752,000                      

       3) โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคเกษตรสู่ความเข้มแข็ง 2,350,000                   

       4) โครงการก ากับ ดูแลและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 1,128,000                   

       5) โครงการช าระบัญชีส าหรับผู้ช าระบัญชีมือใหม่ 1,128,000                   

       6) โครงการแก้ไขข้อบกพร้องของสหกรณ์ 799,000                      

       7) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 3,150,000                   

       8) โครงการซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ 1,050,000                   

       9) โครงการส่งเสริมสหกรณ์บริหารเคร่ืองจักรกลการเกษตรของสมาชิก 756,000                      

     10) โครงการสร้างการรับรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ าแบบมีส่วนร่วม 1,200,000                   

     11) โครงการท่ีหน่วยงานต้องด าเนินการอบรมตามระเบียบและกฎหมายราชการ 1,445,400                   

2. งบลงทุน 64,293,400            
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 34,021,100            

   1) ครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองถ่ายเอกสาร 3 เคร่ือง) 330,000                  
   2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ 38 คันๆละ 886,400 บาท) 33,683,200              
       เชียงใหม่(2) นครราชสีมา(1) พัทลุง(2) ล าพูน(1) สกลนคร(2) สุรินทร์(2) บุรีรัมย์(3) สงขลา(1) อุบล(1)
       นครสวรรค(3) เพชรบูรณ์(2) ฉะเชิงเทรา(2) ชุมพร(นิคม3แห่ง) ราชบุรี(1) สมุทรสาคร(นิคม1) สระบุรี(1)
       สุโขทัย(1นิคม1) อุทัยธานี(นิคม1) กระบ่ี(1) ตราด(1) น่าน(1) อ่างทอง(1) สระแก้ว(นิคม2แห่ง) สุราษฎ์ธานี(1)
   3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพส าหรับโปรเจคเตอร์ 1 จอ) 7,900                      

2.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ส านักงานสหกรณ์จังหวัด+กรมส่งเสริมสหกรณ์) 30,272,300            
      1) ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 3 แห่ง (แพร่ พัทลุง สมุทรสาคร) 1,345,700                
      2) วางระบบท่อน้ าอาคาร 2 แห่ง (หนองบังล าภู นิคมท่าแซะชุมพร) 832,200                  
      3) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 11 รายการ 10 แห่ง (ศูนย์13ชัยนาท 2 รายการ , ศูนย์20สุราษฎร์ธานี 4,094,400                
          ศูนย์11พิษณุโลก ,ศูนย์5นครราชสีมา ,ชัยนาท ,เชียงใหม่ ,นครสวรรค์ ,นิคมพร้าวเชียงใหม่ ,บุรีรัมย์ ,ปัตตานี)
      4) ปรับปรุระบบไฟฟ้าอาคาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20,000,000              
      5) ปรับปรุงระบบห้องน้ า กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4,000,000                
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        ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ต่อ)
3. งบเงินอุดหนุนท่ัวไป 7,000,000              

1) เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ส าหรับพัฒนาบุคลากรสหกรณ์และจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ) 5,000,000                
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ จ านวน 20 แห่ง (ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) 2,000,000                

4. งบรายจ่ายอ่ืน 4,412,200              
1) ค่าจัดท่ีดินในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ (ค่าใช้จ่ายในการรังวัดและส ารวจวงรอบรายแปลงพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์) 1,110,600                
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 3,301,600                

       โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า         22,947,200
1. งบด าเนินงาน 11,682,500            

 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 11,682,500            
     1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค 3,131,400                
     2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 8,551,100                
         (1) การปลูกปาล์มน้ ามันตามมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
             จ านวน 3,965 ราย ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ 49 นิคมสหกรณ์
         (2) การท าการเกษตรแบบผสมผสาน สมาชิก 1,368 ราย  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 82 แห่ง
2. งบรายจ่ายอ่ืน 11,264,700            

 จัดจ้างท่ีปรึกษายกระดับการท าการเกษตรของสมาชิกสู่มาตรฐาน GAP เป้าหมายสมาชิกปลูกผักและผลไม้ 1,100 ราย 11,264,700              

           โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง           7,459,700
1. งบด าเนินงาน 4,204,500              
     1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค 697,000                  
     2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 59 แห่ง 3,507,500                
2. งบเงินอุดหนุน               3,255,200
     1) เงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีท างานในสหกรณ์ 32 คน (ปวช.เดือนละ 11,280 บาท สหกรณ์สมทบร้อยละ 40) 2,598,400
     2) เงินอุดหนุนส าหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 145,000                  
     3) เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 511,800                  

            โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ         22,276,000
1. งบด าเนินงาน             14,888,200
    1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค 4,442,000                

 2) ค่าจ้างเหมาและบริการดูแลแปลงป่านศรนารายณ์ แปลงทับทิมฯในพ้ืนท่ีหุบกะพง 438,000                  
 3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม เป้าหมาย73 สหกรณ์และโรงเรียนในโครงการฯพระราชด าริ 554 โรงเรียน 8,472,500                
 4) ค่าประชาสัมพันธ์ 1,535,700                

2. งบเงินอุดหนุน               7,387,800
    1) เงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีท างานในสหกรณ์ 32 คน (ป.ตรี 15,000 บาท ปวส.13,800 บาท ปวช.11,280 บาท 3,163,300                
        สหกรณ์สมทบร้อยละ 40) )
    2) เงินอุดหนุนส าหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 452,000                  
    3) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 6 โรงเรียน 3,772,500                
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        โครงการช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร       296,010,000
1. งบเงินอุดหนุน 296,010,000          

เงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ตามมติ ครม.) จ านวน 369,505 ราย 296,010,000            
(ช่วงเวลาสมาชิกมีหน้ีสิน 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 อัตราร้อยละ 3 ของเงินต้นไม่เกิน 300,000 บาท
ต่อเน่ืองจากปี 2563)

          โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร            4,620,200
1. งบด าเนินงาน 4,620,200              

 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,620,200              
         1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค 682,400                  

2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามนโยบาย 3,937,800                
    คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.)  จ านวน 720 ราย 24 สหกรณ์

           โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร            3,715,700
1. งบด าเนินงาน 3,715,700              

 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,715,700              
         1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค 635,300                  

2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม เป้าหมาย 500 ราย (ต่อยอดจากเป้าหมายปี 2563 จ านวน 7,559 ราย) 3,080,400                

           โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน         107,200,800
1. งบด าเนินงาน 20,496,200            

 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 20,496,200            
    1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค 4,869,500                
    2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 15,626,700              
        (1) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 ชนิดสินค้า ได้แก่ โคนม ปศุสัตว์ ประมง
             ข้าว และยางพารา เป้าหมาย 107 แห่ง
       (2) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างอย่างมี
            ประสิทธิภาพ เป้าหมาย 400 แห่ง
2. งบเงินอุดหนุน 86,704,600            

 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างให้แก่สหกรณ์เป้าหมาย จ านวน 57 รายการ 86,704,600            
     1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด  กรุงเทพมหานคร จัดหารถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 1 คัน 952,000                    

     2) สหกรณ์เครือข่ายโคเน้ือ จ ากัด จังหวัดนครปฐม จัดหาห้องเย็นโมบาย Dry aged beef ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x3.6x2.5 เมตร 1 ชุด 630,000                    

     3) สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี จัดหาเคร่ืองวัดความช้ืนข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า CD80/20 องศา 1 เคร่ือง 14,700                      

     4) สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี จัดหาเคร่ืองซีลรีดถุงระบบล าเลียงแนวต้ัง 1 เคร่ือง 59,500                      

     5) สหกรณ์โคนมชะอ า-ห้วยทราย จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี จัดหาเคร่ืองตรวจคุณภาพน้ านมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง/นาที 1 ชุด 1,408,100                 

     6) สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี ก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร 1 แห่ง 1,814,400                 

     7) สหกรณ์โคนม-เดนมาร์คพัฒนานิคม จ ากัด จังหวัดลพบุรี จัดหาถังเก็บน้ านมดิบสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15,000 ลิตร 2 ถัง 1,041,100                 

     8) สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ ากัด จ.สุพรรณบุรี ก่อสร้างเคร่ืองบรรจุผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ 7,000 ถุง/ช่ัวโมง 1 ชุด 2,609,100                 

     9) สหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากัด  จังหวัดจันทบุรี จัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 คัน 434,000                    

     10) สหกรณ์โคนมสอยดาว จ ากัด จังหวัดจันทบุรี จัดหาเคร่ืองบรรจุถุงนมชนิด 3 หัว ขนาดไม่น้อยกว่า2,500 ถุง 200CC/ช่ัวโมง 1 ชุด 1,752,600                 

     11) สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด จังหวัดจันทบุรี ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาดไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร 20 หลัง 896,000                    
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           โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน (ต่อ)
     12) สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จ ากัด  จังหวัดเชียงราย จัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 คัน 434,000                    

     13) สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด จ.เชียงใหม่ จัดหาเคร่ืองกะเทาะเปลือกผลสดกาแฟเชอร์ร่ี 500 ก.ก./ช่ัวโมง 1 เคร่ือง 239,600                    

     14) สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ จัดหาเคร่ืองค่ัวกาแฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม 1 เคร่ือง 1,711,500                 

     15) สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างไซโล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน 1 หลัง 6,720,700                 

     16) สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร 1 แห่ง 7,391,300                 

     17) สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จ ากัด จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดหาเคร่ืองสีข้าวและคัดข้าว ขนาด 10 แรงม้า 1 เคร่ือง 161,000                    

     18) สหกรณ์การเกษตรจุน จ ากัด จังหวัดพะเยา จัดหาเคร่ืองคัดแยกสี ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตัน/ช่ัวโมง 1 เคร่ือง 1,941,000                 

     19) สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ก าแพงเพชร จ ากัด ก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,065 ตารางเมตร 1 แห่ง 9,452,800                 

     20) สหกรณ์ผู้เล้ียงสัตว์พัทลุง จ ากัด จังหวัดพัทลุง จัดหารถบรรทุก 4 ล้อ พร้อมติดต้ังห้องเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน 1 คัน 616,000                    

     21) สหกรณ์ผู้เล้ียงสัตว์พัทลุง จ ากัด จังหวัดพัทลุง จัดหารถบรรทุกพร้อมลิฟท์และคอกสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ 1 คัน 1,330,000                 

     22) สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จ ากัด จังหวัดตรัง จัดหาเคร่ืองอบแห้ง 1 เคร่ือง 1,050,000                 

     23) สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จ ากัด จังหวัดตรัง จัดหาตะกงพร้อมแผ่นเสียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x132x40 ซม. 40 ชุด 308,000                    

     24) สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด  จังหวัดตรัง จัดหารถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า 1 คัน 475,600                    

     25) สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด จังหวัดตรัง จัดหาจอบหมุนส าหรับดินแห้ง 1 ชุด 48,300                      

     26) สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด  จังหวัดตรัง จัดหาเคร่ืองอัดฟาง 1 ชุด 276,500                    

     27) สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จ ากัด จังหวัดตรัง จัดหาห้องเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x3.6x2.4 เมตร 1 ห้อง 560,000                    

     28) สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จ ากัด จังหวัดตรัง ในการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร 1 แห่ง 1,400,000                 

     29) สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จ ากัด จังหวัดตรัง ก่อสร้างอาคารรวบรวมและแปรรูปพริกไทย ไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร 1 แห่ง 1,280,000                 

     30) กลุ่มเกษตรกรท าสวนป่าคลอก จ.ภูเก็ต จัดหาพาเลทเหล็กวางยางแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 120X150X0.15 เซนติเมตร 100 ชุด 294,000                    

     31) สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จ ากัด จังหวัดสตูล จัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 คัน 434,000                    

     32) สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาเคร่ืองสับมันส าปะหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ตัน/ช่ัวโมง 1 เคร่ือง 389,400                    

     33) สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาเคร่ืองสีข้าวโพด ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 1 เคร่ือง 546,700                    

     34) สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาเคร่ืองป่ันไฟฟ้าส ารอง ขนาดไม่น้อยกว่า 200 KVA 1 เคร่ือง 749,000                    

     35) สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด  จังหวัดนครราชสีมา จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 250 KVA 1 เคร่ือง 666,600                    

     36) สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาเคร่ืองขัดขาว ขนาดไม่น้อยกว่า  3 - 5 ตัน/ช่ัวโมง 1 เคร่ือง 700,300                    

     37)  ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 80 KVA 1 เคร่ือง 486,800                    

     38) สหกรณ์โคนมเสิงสาง จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาเคร่ืองตรวจโซมาติกเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ตัวอย่าง/ช่ัวโมง 1 เคร่ือง 133,000                    

     39) สหกรณ์โคนมเสิงสาง จ ากัด จ.นครราชสีมา จัดหาเคร่ืองตรวจวิเคราะห์น้ านมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ตัวอย่าง/ช่ัวโมง 1 เคร่ือง 69,600                      

     40) สหกรณ์โคนมเสิงสาง จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาถังเก็บน้ านมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร 1 ถัง 374,500                    

     41) สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาถัง CIP กรด-ด่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร 3 ถัง 1,078,500                 

     42) สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหารถด้ัม 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 2 คัน 2,378,600                 

     43) สหกรณ์โคนมชุมพวง จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหารถขนส่งน้ านมดิบพร้อมติดต้ังแท้งค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน 1 คัน 2,121,200                 

     44) สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จ ากัด จ.นครราชสีมา จัดหารถขนส่งน้ านมดิบพร้อมติดต้ังแท้งค์ ไม่น้อยกว่า 15 ตัน 1 คัน 2,121,200                 

     45) กลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 คัน 434,000                    

     46) สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ ากัด จ.บุรีรัมย์ จัดหาเคร่ืองจักรรีดยางเครปลูกรีด 14 น้ิว ขนาด 50 แรงม้า 1 เคร่ือง 434,000                    

     47) สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ ากัด จ.บุรีรัมย์ จัดหาเคร่ืองจักรรีดยางเครปลูกรีด15 น้ิว ขนาด 110 แรงม้า 1 เคร่ือง 469,000                    

     48) สหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย จ ากัด จ.บุรีรัมย์ จัดหาเคร่ืองจักรรีดยางเครปลูกรีด 16 น้ิว ขนาด 50 แรงม้า 2 เคร่ือง 910,000                    

     49) สหกรณ์การเกษตรปะค า จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ จัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน 1 คัน 434,000                    

     50) สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนล าไทรโยง จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ จัดหารถเก่ียวนวดข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 260 แรงม้า 1 คัน 875,000                    

     51) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร 1 แห่ง 573,300                    
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           โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน (ต่อ)
     52) สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 271 ตารางเมตร 1 แห่ง 104,300                    

     53) สหกรณ์การเกษตรนาโพธ์ิ จ ากัด ต าบลศรีสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร 1 แห่ง 3,150,000                 

     54) สหกรณ์การเกษตรนาโพธ์ิ จ ากัด  จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 1 แห่ง 672,000                    

     55) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน 1 แห่ง 5,097,800                 

     56) สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากัด จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน 1 แห่ง 7,000,000                 

     57) สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน 1 แห่ง 7,000,000                 

           โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร           22,898,200
1. งบด าเนินงาน 4,409,000              

 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,409,000              
         1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค 1,494,500                

2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 146 แห่ง 2,914,500                
     (1) เพ่ือส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์และช่องทางการตลาดออนไลน์
     (2) เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรระหว่างสหกรณ์และเอกชน

2. งบเงินอุดหนุน 18,489,200            
1) ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม. 1 แห่ง 9,809,200                
    (สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จ ากัด จ.เชียงใหม่)
2) ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม. 1 แห่ง 8,680,000                

          (สหกรณ์การเกษตรควนโดน จ ากัด จังหวัดสตูล)
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