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รายงานความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

 
- โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 

สนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดเก็บผลผลิตสินค้าเกษตร 
รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น  เพ่ือการรวบรวมการเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคา        
ในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง เพ่ือให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของ
เกษตรกรสมาชิกในการสร้างระบบกลไกผลผลติเกินความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมัน
ส าปะหลัง ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 เป้าหมาย : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพืช 
เศรษฐกิจหลักที่ส าคัญในพ้ืนที่ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง ในพ้ืนที่ 41 จังหวัด 146 แห่ง 267 รายการ 
งบประมาณ (อุดหนุน)  1,017.9172 ล้านบาท 

 ผลการด าเนินงาน : 
- จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 39 จังหวัด 132 สหกรณ์ 233 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 818,566,633 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 80.42  
- ขอยกเลิกการรับการสนันสนุน 14 จังหวัด 21 สหกรณ์ 34 รายการ 159,629,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.68 
- งบประมาณเหลือจ่าย 39,721,267 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.90  

 การด าเนินงาน จากงบประมาณรายการยกเลิก และเหลือจ่าย  
ได้รับอนุมัติ 40 รายการ 28 สก. 11 จว. งบประมาณ 247,063,500 บาท  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับงบประมาณไทยนิยม ยั่งยืน 4 โครงการ  (แก้มลิง / แปรรูป / ยางพารา / คทช. )  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,791.5341 ล้านบาท)  
 

 สรุปข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 26 ต.ค 61 
รายการที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 273 รายการ 146 สก. 40 จว. งบประมาณ 1,074,980,533.20 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
1,042,443,333.20 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 22,283,200 บาท เหลือ 10,254,000 บาท 
 
 
-  โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (แปรรูป) 

สนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปการตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและ 
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กลุ่มเกษตรกร พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตร  และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมในชุมชน 

 เป้าหมาย :  สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ด าเนินธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และด าเนินธุรกิจ      
แปรรูปสินค้าเกษตร ในพ้ืนที่ 42 จังหวัด จ านวน 99 แห่ง 242 รายการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 410.9081 ล้านบาท 
(อุดหนุน)  410.6206 ล้านบาท (ด าเนินงาน) 0.2875 ล้านบาท 

 ผลการด าเนินงาน : 
- จัดหาผู้รับจ้างแล้ว 42 จังหวัด 93 สหกรณ์  225 รายการ จ านวน 357,641,103 บาท  คิดเป็นร้อยละ 87.10 
- ขอยกเลิกการรับการสนับสนุน 11 จังหวัด 12 สหกรณ ์17 รายการ จ านวน 36,982,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.01 
- งบประมาณเหลือจ่าย 11,496,697 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.80  

 การด าเนินงาน จากงบประมาณรายการยกเลิก และเหลือจ่าย ได้รับอนุมัติ 16 รายการ 14 สหกรณ์ 13 จังหวัด  
งบประมาณ 36,147,578.14 บาท 

 สรุปข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 26 ต.ค. 61 
รายการที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 241 รายการ 101 สหกรณ์ 46 จังหวัด งบประมาณ 415,441,111.14 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 390,986,481.14 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 7,276,500 บาท เหลือ 17,178,130 บาท 
 
 
-  โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร (ยางพารา) 

สนับสนุนสถาบันเกษตรกรด าเนินธุรกิจยางพารา จัดซื้อ จัดหา ก่อสร้าง ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในการจัดเก็บ รวบรวม แปรรูปยางพารา ตลอดจนการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของ
สถาบันเกษตรกรช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศ   

 เป้าหมาย : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจยางพารา ในพ้ืนที่ 24 จังหวัด 62 แห่ง  
149 รายการ งบประมาณ (อุดหนุน) 340.4299 ล้านบาท 

 ผลการด าเนินงาน : 
- จัดหาผู้รับจ้างแล้ว 23 จังหวัด 57 สหกรณ ์132 รายการ  จ านวน 264,839,678 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.80   
- ขอยกเลิกการรับการสนับสนุน 9 จังหวัด 11 สหกรณ์ 17 รายการ จ านวน 63,481,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 
18.65  
- งบประมาณเหลือจ่าย 12,108,622 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.56  

 การด าเนินงาน จากงบประมาณรายการยกเลิก และเหลือจ่าย   
ได้รับอนุมัติ 1 รายการ 1 สหกรณ์ 1 จังหวัด งบประมาณ 5,251,500 บาท 
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รายการที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 133 รายการ 58 สหกรณ์ 23 จังหวัด งบประมาณ 283,997,978.20บาท เบิกจ่าย
แล้ว 270,086,678.20 บาท เหลือ 13,911,300 บาท 
 

 
-  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร (คทช) 

ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 22.2789 ล้านบาท  (อุดหนุน) 18.355 ล้านบาท  (ด าเนินงาน)  
3.9239 ล้านบาท 

 
1. จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลจ านวน 12,910 ราย ใน50 พ้ืนที่ 

36 จังหวัด ระยะเวลา 1 วัน จ านวน 6 ชั่วโมงหัวข้อวิชา ดังนี้ 
 - การบริหารการจัดที่ดินที่ได้รับในรูปแบบสหกรณ์ 
 - ศาสตร์พระราชาและการสร้างจิตส านึกให้หวงแหนและรักในแผ่นดิน 
 - ให้ความรู้ในเมนูอาชีพเพ่ือเปน็ทางเลือกในการประกอบอาชีพ เช่น พืช ปศุสัตว์ ประมง เกษตรผสมผสาน 
ผลการด าเนินงาน : 
อบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ๑๐,๗๗๘ ราย ใน 36 จังหวัด 50 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๘         
ของเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน ๓,๖09,๒00 บาท คิดเป็นร้อยละ ๙1.98  งบเหลือจ่าย 314,700 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 8.02 
 

2. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้สหกรณ์ จ านวน 8 แห่ง 4 จังหวัด (กาญจนบุรี 1 แห่ง 
ชลบุรี 2 แห่ง นครราชสีมา 2 แห่ง สระแก้ว 3 แห่ง) ได้รับการเปลี่ยนเป้าหมายแทน สระแก้ว คือ ศรีสะเกษ ๑ แห่ง 
ผลการด าเนินงาน : 
- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้เป็นไปตามสัญญาทั้ง 5 แห่ง(กาญจนบุรี 1 แห่ง ชลบุรี         
2 แห่ง นครราชสีมา 2 แห่ง) 
 

3. สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์จ านวน 1 แห่ง 3 รายการ (สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จ ากัด              
จ.เชียงใหม)่ 
- ปรับปรุงอาคารรับซื้อผลผลิตการเกษตร  
- ห้องเย็นจัดเก็บผลผลิตการเกษตร 
- อุปกรณ์ใช้ในการตกแต่งผลผลิตทางการเกษตร 
ผลการด าเนินงาน : 
- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาทั้ง 3 รายการ  
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4. สนับสนุนงบประมาณต่อเติมโกดังเก็บผลผลิต และก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปผลผลิต จ านวน 1 แห่ง (สหกรณ์
ปฏิรูปที่ดินระบ า จ ากัด จ.อุทัยธานี) 
ผลการด าเนินงาน : 
- การสนับสนุนการก่อสร้างโรงผลิตอาหารพร้อมห้องน้ า ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา 

สรุปผลการเบิกจา่ยงบอุดหนุน ณ วันที่ 26 ต.ค. 2561 
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 6 จังหวัด 10 รายการ 8 สหกรณ์ จ านวน ๑๒,๓๖๑,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ (รวมศรีสะ
เกษ) งบประมาณเหลือจ่าย 816,600 บาท  
 


