งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

1

รายการบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณ 2564
รวมทุกรายการ 2,917,346,100
1,908,262,500

1. งบบุคลากร เงินเดือนข้าราชการ(3,019) ลูกจ้างประจา(585) พนักงานราชการ(1,628)
2. งบดาเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)
2

ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์

1. งบดาเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน 10,189 คน)
(1) ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 480 คน
- หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 200 คน
- หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดสี าหรับข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ จานวน 200 คน
- หลักสูตร คนรุ่นใหม่ไทยนิยมยัง่ ยืนตามศาสตร์พระราชา จานวน 80 คน
(2) บุคลากรสหกรณ์ (คณะกรรมการและสมาชิก จานวน 8,234 คน)
- หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการบริหารงานสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งของคณะกรรมการทั้งคณะ จานวน 1,794 คน
- หลักสูตร บทบาทหน้าที่ของผูน้ าสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร จานวน 200 คน
- หลักสูตร พัฒนาสมาชิก สร้างการมีส่วนร่วมในการกากับ ดูแลกิจการสหกรณ์ จานวน 6,240 คน
(3) บุคคลทั่วไป จานวน 1,475 คน
- หลักสูตร การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา จานวน 1,000 คน
- หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 475 คน
3

การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์

1. งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านส่วนกลางและภูมิภาค
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป
1) สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จากัด จังหวัดเชียงใหม่ จัดหารถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ จานวน 1 คัน
2) สหกรณ์โคเนื้อกาแพงแสน จากัด จังหวัดนครปฐม จัดหารถบรรทุกห้องเย็น 10 ล้อ จานวน 1 คัน
3) สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดนิ อาเภอวังน้าเขียว จากัด จังหวัดนครราชสีมา
จัดหารถบรรทุกห้องเย็น 4 ล้อ จานวน 1 คัน
4) สหกรณ์การเกษตรคาเขื่อนแก้ว จากัด จังหวัดยโสธร จัดหารถบรรทุกห้องเย็น 4 ล้อ จานวน 1 คัน
4

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าจ้างเหมาและบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องอบรมสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 1 รายการ

1,802,630,700
105,631,800

13,905,000
13,905,000
4,351,600
1,890,800
1,890,800
570,000
6,559,200
2,946,000
504,400
3,108,800
2,994,200
2,926,000
68,200

7,077,900
1,361,000
1,361,000
1,361,000
5,716,900
1,278,900
3,150,000
805,000
483,000

19,322,400
17,897,100
17,897,100
17,897,100
1,425,300
1,425,300
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ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทนและใช้สอยเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ าน (ส่วนกลาง จานวน 530 คน ,ส่วนภูมิภาค จานวน 3,547 คน)
1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิง่ ก่อสร้าง 150 แห่ง (ส่วนกลาง 2 แห่ง สานักงานสหกรณ์จังหวัดมีสานักงาน 65 แห่ง
อยูศ่ าลากลาง 13 แห่ง นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 20 แห่ง และหุบกะพง 1 แห่ง)
1.3 ค่าวัสดุสานักงานและวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน (ส่วนกลางและภูมิภาค)
1.3 ค่าค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ (ส่วนกลางและภูมิภาค สาหรับรถยนต์ราชการ จานวน 865 คัน)
1.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน (กลุม่ ส่งเสริมสหกรณ์ เช่าที่ราชพัสดุของจ.ฉะเชิงเทรา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลาง)
1.5 ค่าเช่ารถยนต์ (จานวน 35 คัน สัญญาผูกพันต่อเนื่อง 5 ปี พ.ศ.2562-2566)
1.6 ค่าจ้างเหมาและบริการ (รปภ. 259 คน ,ทาความสะอาด 228 คน ,ขับรถยนต์ 362 คน บารุงรักษาลิฟท์
กาจัดปลวก ดูแลส่วนหย่อมและต้นไม้ )
1.7 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ Internet และไปรษณีย์ของส่วนกลางและภูมิภาค)
1.8 จัดสรรเพื่อดาเนินการตามนโยบายสาคัญของกระทรวงฯ ( 3%)
1.9 ค่าประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสหกรณ์
1) จัดสรรให้สานักงานส่วนภูมิภาค 78 หน่วยงานๆละ 80,000 บาท ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในจังหวัด
2) จัดสรรให้สานักงานส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และเสนอข่าว
1.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการส่งเสริมสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
1) โครงการแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินให้แก่สมาชิก
2) โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
3) โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคเกษตรสูค่ วามเข้มแข็ง
4) โครงการกากับ ดูแลและคุม้ ครองระบบสหกรณ์
5) โครงการชาระบัญชีสาหรับผูช้ าระบัญชีมือใหม่
6) โครงการแก้ไขข้อบกพร้องของสหกรณ์
7) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุม่ เกษตรกร
8) โครงการซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์
9) โครงการส่งเสริมสหกรณ์บริหารเครื่องจักรกลการเกษตรของสมาชิก
10) โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ปัญหาผลผลิตตกต่าแบบมีส่วนร่วม
11) โครงการที่หน่วยงานต้องดาเนินการอบรมตามระเบียบและกฎหมายราชการ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
1) ครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง)
2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ขับเคลือ่ น 2 ล้อ 38 คันๆละ 886,400 บาท)
เชียงใหม่ (2) นครราชสีมา(1) พัทลุง(2) ลาพูน(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) กระบี่(1) ตราด(1) น่าน(1) อ่างทอง(1) สระแก้ว(นิคม2แห่ง) สุราษฎ์ธานี(1)
3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพสาหรับโปรเจคเตอร์ 1 จอ)
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สานักงานสหกรณ์จังหวัด+กรมส่งเสริมสหกรณ์)
1) ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 3 แห่ง (แพร่ พัทลุง สมุทรสาคร)
2) วางระบบท่อน้าอาคาร 2 แห่ง (หนองบังลาภู นิคมท่าแซะชุมพร)
3) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 11 รายการ 10 แห่ง (ศูนย์13ชัยนาท 2 รายการ , ศูนย์20สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ 11พิษณุโลก ,ศูนย์5นครราชสีมา ,ชัยนาท ,เชียงใหม่ ,นครสวรรค์ ,นิคมพร้าวเชียงใหม่ ,บุรีรัมย์ ,ปัตตานี)
4) ปรับปรุระบบไฟฟ้าอาคาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
5) ปรับปรุงระบบห้องน้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

481,650,500
405,944,900
109,703,600
41,510,200
33,588,900
20,808,300
7,775,900
13,383,800
106,418,500
41,353,300
7,900,000
9,240,000
6,240,000
3,000,000
14,262,400
504,000
752,000
2,350,000
1,128,000
1,128,000
799,000
3,150,000
1,050,000
756,000
1,200,000
1,445,400

64,293,400
34,021,100
330,000
33,683,200

7,900
30,272,300
1,345,700
832,200
4,094,400
20,000,000
4,000,000
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ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ต่อ)
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3. งบเงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สาหรับพัฒนาบุคลากรสหกรณ์และจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ)
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดีเด่นระดับชาติ จานวน 20 แห่ง (ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ)
4. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าจัดที่ดนิ ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (ค่าใช้จ่ายในการรังวัดและสารวจวงรอบรายแปลงพื้นที่นิคมสหกรณ์)
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทาการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

1. งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านส่วนกลางและภูมิภาค
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรเป้าหมาย
(1) การปลูกปาล์มน้ามันตามมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
จานวน 3,965 ราย ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 49 นิคมสหกรณ์
(2) การทาการเกษตรแบบผสมผสาน สมาชิก 1,368 ราย สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรเป้าหมาย จานวน 82 แห่ง
2. งบรายจ่ายอื่น
จัดจ้างที่ปรึกษายกระดับการทาการเกษตรของสมาชิกสูม่ าตรฐาน GAP เป้าหมายสมาชิกปลูกผักและผลไม้ 1,100 ราย
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โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

1. งบดาเนินงาน
1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านส่วนกลางและภูมิภาค
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรเป้าหมาย 59 แห่ง
2. งบเงินอุดหนุน
1) เงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทางานในสหกรณ์ 32 คน (ปวช.เดือนละ 11,280 บาท สหกรณ์สมทบร้อยละ 40)
2) เงินอุดหนุนสาหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
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โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ

1. งบดาเนินงาน
1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านส่วนกลางและภูมิภาค
2) ค่าจ้างเหมาและบริการดูแลแปลงป่านศรนารายณ์ แปลงทับทิมฯในพื้นที่หุบกะพง
3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม เป้าหมาย73 สหกรณ์และโรงเรียนในโครงการฯพระราชดาริ 554 โรงเรียน
4) ค่าประชาสัมพันธ์
2. งบเงินอุดหนุน
1) เงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทางานในสหกรณ์ 32 คน (ป.ตรี 15,000 บาท ปวส.13,800 บาท ปวช.11,280 บาท
สหกรณ์สมทบร้อยละ 40) )
2) เงินอุดหนุนสาหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
3) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ 6 โรงเรียน

7,000,000
5,000,000
2,000,000
4,412,200
1,110,600
3,301,600

22,947,200
11,682,500
11,682,500
3,131,400
8,551,100

11,264,700
11,264,700

7,459,700
4,204,500
697,000
3,507,500
3,255,200
2,598,400
145,000
511,800

22,276,000
14,888,200
4,442,000
438,000
8,472,500
1,535,700
7,387,800
3,163,300
452,000
3,772,500
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-4โครงการช่วยเหลือด้านหนีส้ ินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

1. งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ /กลุม่ เกษตรกร (ตามมติ ครม.) จานวน 369,505 ราย
(ช่วงเวลาสมาชิกมีหนี้สิน 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 อัตราร้อยละ 3 ของเงินต้นไม่เกิน 300,000 บาท
ต่อเนื่องจากปี 2563)
10

โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร

1. งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านส่วนกลางและภูมิภาค
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (คทช.) จานวน 720 ราย 24 สหกรณ์
11

โครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

1. งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านส่วนกลางและภูมิภาค
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม เป้าหมาย 500 ราย (ต่อยอดจากเป้าหมายปี 2563 จานวน 7,559 ราย)
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โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

1. งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านส่วนกลางและภูมิภาค
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรเป้าหมาย
(1) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จานวน 5 ชนิดสินค้า ได้แก่ โคนม ปศุสัตว์ ประมง
ข้าว และยางพารา เป้าหมาย 107 แห่ง
(2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สิง่ ก่อสร้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป้าหมาย 400 แห่ง
2. งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์ /สิ่งก่อสร้างให้แก่สหกรณ์เป้าหมาย จานวน 57 รายการ
1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด กรุงเทพมหานคร จัดหารถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 1 คัน
2) สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จากัด จังหวัดนครปฐม จัดหาห้องเย็นโมบาย Dry aged beef ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x3.6x2.5 เมตร 1 ชุด
3) สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จากัด จังหวัดเพชรบุรี จัดหาเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า CD80/20 องศา 1 เครื่อง
4) สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จากัด จังหวัดเพชรบุรี จัดหาเครื่องซีลรีดถุงระบบลาเลียงแนวตั้ง 1 เครื่อง
5) สหกรณ์โคนมชะอา-ห้วยทราย จากัด จังหวัดเพชรบุรี จัดหาเครื่องตรวจคุณภาพน้านมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง/นาที 1 ชุด
6) สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จากัด จังหวัดเพชรบุรี ก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร 1 แห่ง
7) สหกรณ์โคนม-เดนมาร์คพัฒนานิคม จากัด จังหวัดลพบุรี จัดหาถังเก็บน้านมดิบสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15,000 ลิตร 2 ถัง
8) สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จากัด จ.สุพรรณบุรี ก่อสร้างเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ 7,000 ถุง/ชั่วโมง 1 ชุด
9) สหกรณ์โคนมสอยดาว จากัด จังหวัดจันทบุรี จัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 คัน
10) สหกรณ์โคนมสอยดาว จากัด จังหวัดจันทบุรี จัดหาเครื่องบรรจุถุงนมชนิด 3 หัว ขนาดไม่น้อยกว่า2,500 ถุง 200CC/ชั่วโมง 1 ชุด
11) สหกรณ์การเกษตรมะขาม จากัด จังหวัดจันทบุรี ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาดไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร 20 หลัง

296,010,000
296,010,000
296,010,000

4,620,200
4,620,200
4,620,200
682,400
3,937,800

3,715,700
3,715,700
3,715,700
635,300
3,080,400

107,200,800
20,496,200
20,496,200
4,869,500
15,626,700

86,704,600
86,704,600
952,000
630,000
14,700
59,500
1,408,100
1,814,400
1,041,100
2,609,100
434,000
1,752,600
896,000
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-5โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน (ต่อ)

12) สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จากัด จังหวัดเชียงราย จัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 คัน
13) สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด จ.เชียงใหม่ จัดหาเครื่องกะเทาะเปลือกผลสดกาแฟเชอร์รี่ 500 ก.ก./ชั่วโมง 1 เครื่อง
14) สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด จังหวัดเชียงใหม่ จัดหาเครื่องคั่วกาแฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม 1 เครื่อง
15) สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างไซโล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน 1 หลัง
16) สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จากัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร 1 แห่ง
17) สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จากัด จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดหาเครื่องสีข้าวและคัดข้าว ขนาด 10 แรงม้า 1 เครื่อง
18) สหกรณ์การเกษตรจุน จากัด จังหวัดพะเยา จัดหาเครื่องคัดแยกสี ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตัน/ชั่วโมง 1 เครื่อง
19) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กาแพงเพชร จากัด ก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,065 ตารางเมตร 1 แห่ง
20) สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จากัด จังหวัดพัทลุง จัดหารถบรรทุก 4 ล้อ พร้อมติดตั้งห้องเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน 1 คัน
21) สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จากัด จังหวัดพัทลุง จัดหารถบรรทุกพร้อมลิฟท์และคอกสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ 1 คัน
22) สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จากัด จังหวัดตรัง จัดหาเครื่องอบแห้ง 1 เครื่อง
23) สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จากัด จังหวัดตรัง จัดหาตะกงพร้อมแผ่นเสียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x132x40 ซม. 40 ชุด
24) สหกรณ์การเกษตรนาโยง จากัด จังหวัดตรัง จัดหารถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า 1 คัน
25) สหกรณ์การเกษตรนาโยง จากัด จังหวัดตรัง จัดหาจอบหมุนสาหรับดินแห้ง 1 ชุด
26) สหกรณ์การเกษตรนาโยง จากัด จังหวัดตรัง จัดหาเครื่องอัดฟาง 1 ชุด
27) สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จากัด จังหวัดตรัง จัดหาห้องเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x3.6x2.4 เมตร 1 ห้อง
28) สหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จากัด จังหวัดตรัง ในการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร 1 แห่ง
29) สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จากัด จังหวัดตรัง ก่อสร้างอาคารรวบรวมและแปรรูปพริกไทย ไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร 1 แห่ง
30) กลุ่มเกษตรกรทาสวนป่าคลอก จ.ภูเก็ต จัดหาพาเลทเหล็กวางยางแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 120X150X0.15 เซนติเมตร 100 ชุด
31) สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จากัด จังหวัดสตูล จัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 คัน
32) สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาเครื่องสับมันสาปะหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ตัน/ชั่วโมง 1 เครื่อง
33) สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาเครื่องสีข้าวโพด ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 1 เครื่อง
34) สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาเครื่องปั่นไฟฟ้าสารอง ขนาดไม่น้อยกว่า 200 KVA 1 เครื่อง
35) สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 250 KVA 1 เครื่อง
36) สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาเครื่องขัดขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 3 - 5 ตัน/ชั่วโมง 1 เครื่อง
37) ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 80 KVA 1 เครื่อง
38) สหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาเครื่องตรวจโซมาติกเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ตัวอย่าง/ชั่วโมง 1 เครื่อง
39) สหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด จ.นครราชสีมา จัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์น้านมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ตัวอย่าง/ชั่วโมง 1 เครื่อง
40) สหกรณ์โคนมเสิงสาง จากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาถังเก็บน้านมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร 1 ถัง
41) สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหาถัง CIP กรด-ด่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร 3 ถัง
42) สหกรณ์การเกษตรพิมาย จากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหารถดั้ม 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 2 คัน
43) สหกรณ์โคนมชุมพวง จากัด จังหวัดนครราชสีมา จัดหารถขนส่งน้านมดิบพร้อมติดตั้งแท้งค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน 1 คัน
44) สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จากัด จ.นครราชสีมา จัดหารถขนส่งน้านมดิบพร้อมติดตั้งแท้งค์ ไม่น้อยกว่า 15 ตัน 1 คัน
45) กลุ่มเกษตรกรทานาปะเคียบ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 1 คัน
46) สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จากัด จ.บุรีรัมย์ จัดหาเครื่องจักรรีดยางเครปลูกรีด 14 นิ้ว ขนาด 50 แรงม้า 1 เครื่อง
47) สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จากัด จ.บุรีรัมย์ จัดหาเครื่องจักรรีดยางเครปลูกรีด15 นิ้ว ขนาด 110 แรงม้า 1 เครื่อง
48) สหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย จากัด จ.บุรีรัมย์ จัดหาเครื่องจักรรีดยางเครปลูกรีด 16 นิ้ว ขนาด 50 แรงม้า 2 เครื่อง
49) สหกรณ์การเกษตรปะคา จากัด จังหวัดบุรีรัมย์ จัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน 1 คัน
50) สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลาไทรโยง จากัด จังหวัดบุรีรัมย์ จัดหารถเกี่ยวนวดข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 260 แรงม้า 1 คัน
51) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จากัด จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร 1 แห่ง

434,000
239,600
1,711,500
6,720,700
7,391,300
161,000
1,941,000
9,452,800
616,000
1,330,000
1,050,000
308,000
475,600
48,300
276,500
560,000
1,400,000
1,280,000
294,000
434,000
389,400
546,700
749,000
666,600
700,300
486,800
133,000
69,600
374,500
1,078,500
2,378,600
2,121,200
2,121,200
434,000
434,000
469,000
910,000
434,000
875,000
573,300

12

-6โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน (ต่อ)

52) สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จากัด จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 271 ตารางเมตร 1 แห่ง
53) สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จากัด ตาบลศรีสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร 1 แห่ง
54) สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จากัด จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 1 แห่ง
55) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน 1 แห่ง
56) สหกรณ์การเกษตรลาดวน จากัด จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน 1 แห่ง
57) สหกรณ์การเกษตรสาโรงทาบ จากัด จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน 1 แห่ง
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสาหรับสินค้าเกษตร

1. งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าวัสดุสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านส่วนกลางและภูมิภาค
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรเป้าหมาย 146 แห่ง
(1) เพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์และช่องทางการตลาดออนไลน์
(2) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรระหว่างสหกรณ์และเอกชน
2. งบเงินอุดหนุน
1) ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม. 1 แห่ง
(สหกรณ์ผปู้ ลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จากัด จ.เชียงใหม่)
2) ก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม. 1 แห่ง
(สหกรณ์การเกษตรควนโดน จากัด จังหวัดสตูล)

104,300
3,150,000
672,000
5,097,800
7,000,000
7,000,000

22,898,200
4,409,000
4,409,000
1,494,500
2,914,500

18,489,200
9,809,200
8,680,000

