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จัดท าโดย 

คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 



 
(1) การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

บทสรุปผู้บริหาร 

รัฐบาลเล็งถึงปัญหาและให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต  า 
มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ งการส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้า
เกษตรรายใหญ่ในชุมชนสามารถรวมรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยไปแปรรูป เพื อเพิ มมูลค่าผลผลิตการเกษตร 
รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ นให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้ราคายุติธรรม บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 
แก่เกษตรกรเรื องราคาผลผลิตตกต  าได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูป 
ผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั งยืน เพื อให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
มีขีดความสามารถการด าเนินธุรกิจแปรรูป ส่งผลให้เกิดการเชื อมต่อกันเป็นห่วงโซ่อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต  
การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด เป็นเงินงบประมาณอุดหนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น 
404,219,27 บาท จ านวน 239 รายการ จัดสรรให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 101 แห่ง ประกอบด้วย 
รายการโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที เกี ยวเนื องกับการแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ 
กาแฟ ข้าว โคนม ประมง ปศุสัตว์ ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ ผัก และมันส าปะหลัง  

การประเมินโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม 
ยั งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื อ 1) ติดตามประเมินผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการ 
ที ได้รับการสนับสนุนว่าด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ก าหนด 2) ติดตามประเมินผลการน าโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอุปกรณ์ที ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ  
เป็นไปตามแผนที ก าหนด 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
อุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั งยืน ขอบเขตการประเมิน โดยประเมิน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที ได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรจ านวน 101 แห่ง เริ มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงวันที  30 มิถุนายน 2562 
ข้อจ ากัดในการประเมินครั้งนี้ คือ 1) ระยะเวลาจ ากัดในการประเมินผลโครงการ 2) การลงสุ่มตัวอย่างในพ้ืนที 
ไม่ครอบคลุมทุกรายกลุ่มสินค้า มีวิธีการประเมิน ดังนี้ 1) การรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที  1 
ข้อมูลทุติยภูมิจากระบบติดตามงบประมาณไทยนิยม ยั งยืน พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที  30 มิถุนายน 2562)  
ส่วนที  2 ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเครื องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที ได้รับงบอุดหนุน  
จากโครงการฯ จ านวน 101 แห่ง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) ส่วนที  3 ข้อมูลปฐมภูมิจากการสุ่มลงพ้ืนที 
สอบถามเจ้าหน้าที จังหวัดและเจ้าหน้าที สหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที  30 มิถุนายน 2562) 2) การวิเคราะห์ข้อมูล  
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และเชิงสถิติ 
โดยใช้ค่าร้อยละ 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  

สรุปผลการประเมินการประเมินโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ 
จ านวน 101 แห่ง มีรายการที ได้รับการสนับสนุนรวม 239 รายการ ประกอบด้วย รายการโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ 
ที เกี ยวเนื องกับการแปรรูป การตลาด ของสินค้าเกษตร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กาแฟ ข้าว โคนม ประมง ปศุสัตว์ 



 
(2) การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ ผัก และมันส าปะหลัง  โดยกลุ่มสินค้าที ได้รับการสนับสนุนจ านวนรายการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน/อุปกรณ์มากที สุด คือ กลุ่มโคนม จ านวน 63 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.36 รองลงมา คือ กลุ่มปศุสัตว์ 
จ านวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 17.57 และน้อยที สุด คือ กลุ่มปาล์มน้ ามัน จ านวน 4 รายการ คิดเป็น 
ร้อยละ 1.67 

2. ผลการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ ดังนี้  
2.1) ผลการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที ได้รับการสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที ด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งแล้วเสร็จ จ านวน 98 แห่ง  
235 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.33 ด าเนินการแล้วเสร็จบางรายการ จ านวน 1 แห่ง 3 รายการ คือ สหกรณ์ 
โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด จังหวัดนครปฐม และด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 แห่ง 1 รายการ คือ 
สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร และกลุ่มสินค้าที รายการโครงสร้างพ้ืนฐานด าเนินการ
เสร็จแล้วทุกรายการ ได้แก่ กาแฟ โคนม ประมง ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ ผัก และมันส าปะหลัง ขณะที รายการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที อยู่ ระหว่างด าเนินการตามสัญญา หรือยังติดตั้ ง/ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  
อยู่ในกลุ่มข้าว จ านวน 1 รายการ และกลุ่มปศุสัตว์ จ านวน 3 รายการ 2.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที เข้าร่วมโครงการ จ านวน 101 แห่ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน จ านวน 
404,219,278 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน จ านวน 392,718,981 บาท คิดเป็นร้อยละ 
97.15 ของงบประมาณที ได้รับการจัดสรร และทุกกลุ่มสินค้าเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน เฉลี ยอยู่ใน 
ช่วงร้อยละ 93 ขึ้นไป ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนไดน้้อยกว่างบประมาณที ได้รับจัดสรร เนื องจาก
มีรายการที สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต  ากว่าวงเงินที เสนอขอตั้งงบประมาณ 

3. การใช้ประโยชน์ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที ได้รับ
การสนับสนุนทุกรายการและบางรายการ จ านวน 86 แห่ง จ านวน 187 รายการ  และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
จ านวน 15 แห่ง จ านวน 52 รายการ โดยกลุ่มสินค้าที มีการใช้ประโยชน์จากรายการโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์
ทุกรายการแล้ว ได้แก่ กลุ่มปาล์มน้ ามัน จ านวน 4 รายการ และกลุ่มผัก จ านวน 12 รายการ ขณะที กลุ่มกาแฟ 
ข้าว โคนม ประมง ปศุสัตว์ ผลไม้ และมันส าปะหลังยังใช้ประโยชน์ไม่ครบทุกรายการ ทั้งนี้ เหตุผลที สหกรณ์  
ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์รายการที ได้รับสนับสนุน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ 1) ขาดอุปกรณ์ที ใช้
ร่วมกันในกระบวนการผลิต รวบรวม และ/หรือแปรรูป 2) อยู่ระหว่างด าเนินการหาช่องทางจ าหน่ายสินค้า  
3) อยู่ระหว่างขออนุญาต อย. และ/หรือมาตรฐานการผลิตสินค้า และปรับปรุงเพิ มเติมสิ งปลูกสร้างให้  
เป็นไปตามมาตรฐาน 4) การก่อสร้างเสร็จหลังสิ้นฤดูกาลผลิต 

4. ปัญหาและอุปสรรค จากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ สรุปประเด็นปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ (1) ด้านโครงการ/งบประมาณ เช่น โครงการเร่งด่วน มีระยะเวลาในการด าเนินการตามโครงการ
ค่อนข้างน้อย และสหกรณ์ไม่มีความรู้ในเรื องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการสหกรณ์ต้องจัดหา
เงินทุนเพิ มเติมในกรณีที จัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง พ้ืนฐาน/อุปกรณ์ได้ ในวงเงินที สู งกว่างบประมาณ 
ที ได้รับ (2) ด้านการผลิต รวบรวมและแปรรูป เช่น ปัญหาสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง,น้ าท่วม, 
โรคระบาด) ท าให้ผลผลิตน้อยไม่สม  าเสมอ สหกรณ์ไม่สามารถรวบรวมผลผลิตได้หรือรวบรวมได้น้อย  



 
(3) การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

(3) ด้านการตลาด เช่น ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ความต้องการของลูกค้ามีความผันแปรสูง 
บุคลากรขาดความรู้ ทางการตลาดและการจัดการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การใช้ระบบ
ออนไลน์ในการจ าหน่ายสินค้า (4) ด้านการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ เช่น สหกรณ์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ 
จากโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ ที ได้รับอย่างเต็มประสิทธิภาพเนื องจากขาดอุปกรณ์เสริมอื นๆ ที จ าเป็นหรือ
ส าคัญในกระบวนการผลิต รวบรวม แปรรูป  

5. ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ ดังนี้ (1) ด้านงบประมาณ ภาครัฐ
ควรสนับสนุนงบประมาณให้มีความเพียงพอ สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร  
ควรจัดท าแนวทางปฏิบัติในการของบประมาณให้ชัดเจน และให้ระยะเวลาในการขอสนับสนุนไม่เร่งรัด
จนเกินไป เพื อให้การของบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนการด าเนินงานให้ลดลง  
(2) ด้านการผลิต รวบรวมและแปรรูป เช่น ควรมีการเพิ มศักยภาพการแปรรูปอย่างครบวงจร (ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า) เช่น เพิ มอุปกรณ์เสริมส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรจัดหาวิทยากรเพื อให้ความรู้และส่งเสริม
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรในการพัฒนาผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงกับ 
ความต้องการของตลาด (3) ด้านการตลาด เช่น ควรจัดให้มีพ้ืนที จ าหน่ายสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที 
ส่วนราชการ เช่น ที ศาลากลางจังหวัด รวมถึงจัดหาช่องทางการจ าหน่ายอื น และประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์
ทางช่องทางต่าง ๆ ควรจัดท าโครงการความร่วมมือระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกับมหาวิทยาลัยและ
สถานศึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการกระตุ้นการใช้สินค้าสหกรณ์ และสร้างจุดจ าหน่ายสินค้าสหกรณ์ 
ในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา เช่น Product Exhibition Corner of Cooperative ในการจ าหน่ายสินค้า 
ให้สหกรณ์ (4) ด้านการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ เช่น ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตร มีเครือข่าย
ในการให้บริการและใช้ประโยชน์อุปกรณ์ร่วมกัน ควรจัดให้มีทีมช่างเทคนิคเพื อตรวจติดตามการใช้งาน 
ซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา รวมทั้งให้ความรู้และค าแนะน าในการใช้งาน 

6. ผลจากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง/ติดตั้ง และใช้
ประโยชน์ คณะผู้ประเมินสุ่มลงพ้ืนที ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง/ติดตั้ง และใช้ประโยชน์
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 7 แห่ง ใน 3 จังหวัด ดังนี้   

 6.1 สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด จังหวัดนครปฐม ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จ านวน 
13 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,914,800 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน 9,765,138 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 98.49 ของงบประมาณที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้ว 10 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 76.92 และได้ใช้ประโยชน์แล้ว 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 ส าหรับรายการที ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์มีรายละเอียด ดังนี้ (1) เครื องบรรจุสูญญากาศ 2 ช่อง ขนาดปั้มป์ 302 m3/h ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
เนื องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงพ้ืนที ผลิต เนื องจากเครื องมีขนาดใหญ่กว่าประตูทางเข้า ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้ประโยชน์ 
ในวันที  1 กรกฎาคม 2562 (2) ห้องเย็นส าเร็จรูป 2 รายการ และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส ารอง ยังไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์เนื องจากต้องรอติดตั้งในโรงแปรสภาพโค ซึ งอยู่ระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงแปรสภาพโค
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที ก าหนด เนื องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาด าเนินการติดตั้งสายไฟล่าช้า  
ทั้งนี้ สหกรณ์คาดการณ์ว่าจะสามารถด าเนินการก่อสร้างโรงแปรสภาพโคเสร็จสิ้นพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์  



 
(4) การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และเมื อท าการทดสอบการใช้งานแล้วจะสามารถใช้ประโยชน์ห้องเย็นและ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส ารองได้ภายในเดือนมกราคม 2563   

6.2 สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด จังหวัดนครปฐม ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จ านวน  
9 รายการ และสิ งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 10 รายการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 44,977,900 บาท 
และเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จ านวน 43,953,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.72 ของงบประมาณที ได้รับ
จัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้วทั้ง 10 รายการ แต่ได้ใช้ประโยชน์เพียง 3 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส าหรับรายการที ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื องจากสหกรณ์ยังอยู่ในระหว่างขอใบอนุญาต
ผลิตอาหารและเลขสารระบบจาก อย. นอกจากนี้ โรงงาน UHT ที ได้ท าการติดตั้งอุปกรณ์ไว้นั้นยังไม่สามารถ
เดินเครื องจักรได้เพราะเกิดข้อผิดพลาดขณะที บริษัทผู้รับจ้างท าการทดสอบระบบด้วยน้ าบาดาลที มีค่าคลอไรด์
สูงกว่ามาตรฐาน จึงท าให้เกิดสนิมในเครื องจักร ทั้งนี้สหกรณ์ได้ท าการติดตั้งระบบ RO เพื อแก้ไขปัญหาน้ า 
มีค่าคลอไรด์สูง ขณะที ส่วนของเครื องจักรนั้นอยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขโดยผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถ  
ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ในการผลิตนมกล่อง UHT ได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 

6.3 สหกรณ์การเกษตรเพื อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จ ากัด จังหวัดนครปฐม ได้รับ 
การสนับสนุนครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ และสิ งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,240,000 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จ านวน 11,141,874 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 91.03 ของงบประมาณที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้วและได้ใช้
ประโยชน์แล้วทั้ง 4 รายการ 

6.4 กลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จ านวน  
3 รายการ และสิ งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 16,443,000 บาท 
และเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน 16,272,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.96 ของงบประมาณที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ 
กลุ่มเกษตรกรได้ด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์แล้วครบทุกรายการ 

6.5 สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนสิ งก่อสร้าง จ านวน  
1 รายการ งบประมาณ จ านวน 1,980,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จ านวน 1,972,800 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.64 ของงบประมาณที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์
จากอาคารแล้ว แต่การใช้ประโยชน์จากอาคารไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ของบประมาณสนับสนุน โดยอาคาร
ส่วนหนึ งใช้เป็นส านักงานของสหกรณ์ และอีกส่วนหนึ งส าหรับขายสินค้าทั วไป ซึ งสหกรณ์ได้ให้เหตุผลว่า 
สหกรณ์ก าลังสร้างส านักงานแห่งใหม่ จึงได้ขอใช้อาคารรวบรวมและแปรรูป เป็นส านักงานชั วคราว ประกอบ
กับสหกรณ์ได้มีการรับพนักงานเพิ มเข้ามาจ านวนมาก จึงไม่มีสถานที ท างานเพียงพอต่อการท างานของ
เจ้าหน้าที สหกรณ์ รวมทั้งอาคารรวบรวมและแปรรูปที ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวไม่เหมาะสมส าหรับ  
การรวบรวมสินค้า ซึ งรูปแบบอาคารเป็นอาคารเอนกประสงค์ ทั้งนี้ สหกรณ์มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีที 
ผ่านมา และที ประชุมมีมติให้ปรับปรุงอาคารรวบรวมและแปรรูป โดยจะมีการปรับปรุงด้านหน้าและด้านหลัง
อาคารเพื อให้รถยนต์สามารถขนถ่ายการรวบรวมผลผลิตได้โดยสะดวก  

6.6 สหกรณ์การเกษตรเพื อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับ 
การสนับสนุนสิ งก่อสร้าง คือ โรงสีข้าวขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือจ านวน 1 รายการ 



 
(5) การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

งบประมาณ จ านวน 13,500,000 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จ านวน 13,392,000 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 99.2 ของงบประมาณที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จโรงสีเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้
ใช้ประโยชน์ เนื องจากรอการก่อสร้างเพิ มเติมในการขยายขนาดโรงสีให้มีก าลังผลิตเป็นขนาด 60 ตัน/วัน  
โดยใช้งบประมาณของสหกรณ์ เพื อรองรับปริมาณการข้าวเปลือกของสมาชิกที จะแปรรูปสีเป็นข้าวสาร ส าหรับ 
การก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 

6.7 สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนสิ งก่อสร้าง จ านวน  
1 รายการ งบประมาณ จ านวน 17,729,000 บาท และเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จ านวน 13,392,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 91.6 ของงบประมาณที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและได้ 
ใช้ประโยชน์จากศูนย์รวบรวมน้ านมดิบแล้วตั้งแต่วันที  14 มีนาคม 2562 ส าหรับการก่อสร้างศูนย์รวบรวมน้ านม
ดิบ สหกรณ์แจ้งว่า ได้มีการปรับเปลี ยนแบบแปลนการก่อสร้างจ านวนหลายรายการ เช่น  ขยายขนาดอาคาร 
ให้ครอบคลุมอุปกรณ์ การเปลี ยนแปลงจุดติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมจากด้านล่างมาไว้ด้านบน การปรับเปลี ยนพ้ืน  
การติดตั้งหลอดไฟฟ้า เพื อให้สอดคล้องกับการใช้งานและรองรับมาตรฐานการผลิต GMP ซึ งได้รับค าแนะน า
จากกรมปศุสัตว์ และกรมอุตสาหกรรมโรงงาน ซึ งในการปรับเปลี ยนแบบแปลนดังกล่าวสหกรณ์ได้มีการขอมติ
จากที ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและขออนุญาตด าเนินการต่อหน่วยงานที เกี ยวข้องแล้ว 

 7. ข้อเสนอแนะ คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์ 
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้ 1) ควรมีการศึกษาและถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ เช่น การเตรียม 
ความพร้อมของสหกรณ์ที จะขอรับการสนับสนุน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน  
การรับรองมาตรฐาน GMP การศึกษาผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม เป็นต้น เพื อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ
ในลักษณะนี้ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 2) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่า  
ในการลงทุนและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 3) เจ้าหน้าที ส่งเสริมสหกรณ์ 
ที รับผิดชอบควรแนะน าสหกรณ์ให้เก็บข้อมูลของสมาชิกและสหกรณ์ ที ได้รับประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์  
ที ได้รับในการผลิต รวบรวมแปรรูป และการจ าหน่าย เพื อประเมินความคุ้มค่าและรองรับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก 4) ควรแนะน าให้สหกรณ์มีแผนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที ได้รับการสนับสนุน และ
ด าเนินการตามแผนอย่างจริงจัง มีการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบและต่อเนื อง  
ในที ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน และมีระบบการรายงานผลให้กรมฯ ทราบ 5) การจัดให้มีการท า 
Workshop แก่บุคลากรสหกรณ์ที ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที ได้รับไม่มีประสิทธิภาพ เพื อน าเสนอปัญหา
อุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 6) ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ให้พร้อมในด้านการบริหาร
จัดการ การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที ได้รับ 7) ควรมีการประเมินโครงการอย่างเต็มรูปแบบ เพื อให้เห็น
ผลลัพธ์ที ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่อย่างไร 8) ควรก าชับให้จังหวัดและสหกรณ์จัดเตรียม
เอกสารและข้อมูลส าหรับชี้แจงหน่วยงานภายนอกที จะมาตรวจประเมิน 9) การรายงานผลการด าเนินโครงการ
ผ่านระบบ บางสหกรณ์มีข้อมูลคลาดเคลื อนจากความเป็นจริง ควรก าชับให้จังหวัดมีการตรวจสอบและรับรอง
ข้อมูลที รายงานให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

  



 
(6) การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

ค าน า 

ตามที กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,773.42 ล้านบาท เพื อด าเนินโครงการไทยนิยม ยั งยืน ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร จ านวน 4 โครงการ  ซึ งหนึ งใน

โครงการดังกล่าว คือ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (แปรรูป) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อ 

1) เพื อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน 2) เพื อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที เกี ยวเนื องกับการแปรรูป

การตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ มแก่สินค้าเกษตร และ 3) เพื อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตร

และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื อนนโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน  โดยมีเป้าหมาย

ด าเนินการในสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จ านวน 99 แห่ง ในพ้ืนที  42 จังหวัด ที ด าเนินธุรกิจ

รวบรวมสินค้าเกษตร และด าเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรใน 9 กลุ่มสินค้า วงเงินอุดหนุนรวม 410,620,600 บาท 

และในการนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีค าสั งแต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ

สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขึ้น เพื อด าเนินการก าหนดขอบเขตและรูปแบบในการประเมิน

ผลโครงการภายใต้โครงการไทยนิยมยั งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งด าเนินการประเมินผลและจัดท า

รายงานการประเมินผลโครงการฯ 

ดังนั้น รายงานการติดตามประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั งยืน  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  มีวัตถุประสงค์เพื อ 1) ติดตามประเมินผล 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที ได้รับการสนับสนุนว่าด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ก าหนด  

2) ติดตามประเมินผลการน าโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไปใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามแผนที ก าหนด และ 3) เพื อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการ

ไทยนิยม ยั งยืน 

ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินขอขอบคุณผู้ที เกี ยวข้องทุกฝ่าย มา ณ โอกาสนี้ ที ท าให้รายงานฉบับนี้ส าเร็จ

สมบูรณ์ลุล่วงไปด้วยดี และจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปต่อยอดการประเมินความคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์  

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที ได้รับอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั งยืน ของ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อไป 

 

คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กันยายน 2562  
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บทท่ี 1  
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

 ตามที เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต  า อันเนื องมาจาก

ปริมาณผลผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก ในช่วงที มีการเก็บเกี ยวพร้อม ๆ กัน ท าให้ผลผลิตที ออกมาในช่วงเวลา

เดียวกันมีปริมาณมากจนเกินความต้องการของตลาด ประกอบกับสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นสินค้าที เน่าเสียง่าย 

ท าให้ต้องเร่งรีบขายจึงเป็นเหตุให้ราคาผลผลิตตกต  า และการแก้ไขปัญหาราคาผลิตดังกล่าว ก็จะแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าหรือระยะสั้นๆเท่านั้น การน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นแนวทางหนึ งที จะช่วยแก้ปัญหา

ผลผลิตล้นตลาด และเป็นการชะลอผลผลิตเข้าสู่ตลาดในช่วงที มีปริมาณผลผลิตมากเกินความต้องการของ

ตลาด  สามารถรองรับวัตถุดิบทางการเกษตรแล้วน าไปแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ ได้เป็นจ านวนมาก เป็นการช่วย

ไม่ให้ราคาผลิตผลตกต  า อีกทั้งเป็นการเพิ มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที น ามาแปรรูปเป็นสินค้าเพื อใช้  

ในการอุปโภคหรือบริโภคช่วยให้สินค้าเกษตรมีอายุในการเก็บมากขึ้น มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที ได้

มาตรฐาน  เพื อความปลอดภัยและเป็นที ยอมรับของผู้บริโภค และสามารถขยายตลาดการค้าได้กว้างขวาง 

มากขึ้น ทั้งจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปสู่ต่างประเทศ อันเป็นการช่วยเพิ มพูนรายได้ให้แก่เกษตรกรและ

ประเทศได้เป็นอย่างดี  

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรของประชาชน และเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน  

ที ประชาชนผู้ เป็นสมาชิกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นองค์กรที ไม่แสวงหาก าไร โดยเฉพาะสหกรณ์  

ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรซึ งเป็นสถาบันเกษตรกรแหล่งผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศ  

ที ส าคัญ อาทิเช่น ข้าว ผัก ผลไม้ มันส าปะหลัง กาแฟ ปาล์มน้ ามัน ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และ ประมง เป็นต้น  

ซึ งผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้มักประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ท าให้ราคาตกต  าอยู่เสมอ รัฐบาลได้ให้

ความส าคัญ และพยายามแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต  าในกลุ่มสินค้าดังกล่าวมาโดยตลอด หากมีการส่งเสริม

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน สามารถรวมรวมผลผลิตจากเกษตรกร

รายย่อยไปแปรรูปเพื อเพิ มมูลค่าผลผลิตการเกษตร รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ นให้สามารถขายสินค้า

เกษตรได้ราคายุติธรรม บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเรื องราคาผลผลิตตกต  าได้  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่าวิธีการที จะช่วยพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มี 

ความเข้มแข็ง สามารถเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ นได้ 

จึงควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกับสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ให้มีขีดความสามารถการด าเนินธุรกิจแปรรูป เพื อให้เกิดการเชื อมต่อกันเป็นห่วงโซ่อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต  

การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด ซึ งในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจการเกษตรมีการแข่งขันสูง การแปรรูป  

เพื อสร้างมูลค่าเพิ ม รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน นับเป็นเรื องจ าเป็นอย่างมาก 



 
2 การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

ดังนั้น การส่งเสริมให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื อให้การขับเคลื อนนโยบายของรัฐบาล และ 

สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท า “โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิต 

ทางการเกษตร” เพื อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ งก่อสร้าง หรือวัสดุ อุปกรณ์ที เกี ยวเนื องกับการแปรรูป

ให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื อเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตรในท้องถิ นได้ในระดับหนึ ง 

และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ มให้แก่สินค้าเกษตร โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งนี้  

ในการคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที เข้าโครงการ จะพิจารณาจากสหกรณ์ภาคการเกษตร

และกลุ่มเกษตรกรที ยังขาดแคลนอุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ที จ าเป็นต่อการแปรรูป แต่ต้องมีความเข้มแข็งและ

มีศักยภาพในการใช้และบ ารุงรักษาเครื องมือเครื องใช้เหล่านั้น ได้ด้วยตนเองอย่างยั งยืน  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 1) เพื อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรและ 

กลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 2) เพื อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที เกี ยวเนื องกับการแปรรูปการตลาดแก่

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้า 

และสร้างมูลค่าเพิ มแก่สินค้าเกษตร 

 3) เพื อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื อน

นโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน 

 

1.3 คุณสมบัติของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ  

 1) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

หรือกลุ่มเกษตรกร 

 2) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน 

 3) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 

 4) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที 

สอดคล้องกับโครงการที ขอรับการสนับสนุน  

 5) กรณีมีสิ งปลูกสร้างในที ดิน สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที ดิน 

หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน และไม่มีภาระผูกพันการค้ าประกันจ านองหรือถ้ามีต้องเป็นการจ านองไว้กับกรมส่งเสริม

สหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น ที ดินต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจ ากัดเรื องกฎหมายผังเมืองและที ดิน

นั้นต้องมีขนาดเหมาะสมกับทรัพย์สินที ให้การอุดหนุน  

 6) ที ดินตามข้อ 5) ต้องอยู่ในท าเลที ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที เหมาะสมกับ 

การประกอบกิจกรรมในทรัพย์สินที ให้การอุดหนุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที ทางราชการก าหนด และในการบริหาร



 
3 การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

ทรัพย์สินในที ดินดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับ

ชุมชนบริเวณนั้น 

 7) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที มีศักยภาพในการแปรรูปเพื อเพิ มมูลค่าทาง

การเกษตรที สอดคล้องกับการขอรับการสนับสนุน 

 8) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มีประสบการณ์ในการแปรรูปผลผลิตมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ รวบรวมผลผลิต (ที จะแปรรูป) แล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 9) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที เข้าร่วมโครงการ ต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการที ได้รับเงินอุดหนุน 

 10) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 11) อุปกรณ์ที ขอต้องมีมูลค่าไม่ต  ากว่า 50,000 บาท 

 

1.4 เป้าหมายและงบประมาณของโครงการ 

งบประมาณรวม 410,908,100 บาท แบ่งเป็นงบด าเนินงาน (ส่วนภูมิภาค) 287,500 บาท และ

งบอุดหนุน 410,620,600 บาท เพื อจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที เกี ยวเนื องกับการแปรรูป 

การตลาดแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

เป้าหมายเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จ านวน 99 แห่ง ในพ้ืนที  42 จังหวัด 

ที ด าเนินธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร และด าเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรใน 9 กลุ่มสินค้า วงเงินอุดหนุนรวม 

410,620,600 บาท  ประกอบด้วย 

1) สินค้าข้าว  จ านวน 9  แห่ง จ านวน 24 รายการ วงเงิน  86,461,000   บาท  
2) สินค้าผัก จ านวน 5  แห่ง จ านวน 12 รายการ วงเงนิ  10,014,700   บาท 
3) สินค้าผลไม้  จ านวน 19 แห่ง จ านวน 42 รายการ วงเงิน  90,667,100   บาท 
4) สินค้าปาล์มน้ ามัน จ านวน 4  แห่ง จ านวน 6  รายการ วงเงิน  12,784,000   บาท 
5) สินค้ากาแฟ จ านวน 6  แห่ง จ านวน 10 รายการ วงเงิน  5,236,500     บาท 
6) สินค้าโคนม จ านวน 25 แห่ง จ านวน 61 รายการ วงเงิน  161,250,800  บาท 
7) สินค้าประมง  จ านวน 4  แห่ง จ านวน 29 รายการ วงเงิน  9,676,100     บาท 
8) สินค้าปศุสัตว์ จ านวน 12 แห่ง จ านวน 43 รายการ วงเงิน  33,250,800   บาท 
9) สินค้ามันส าปะหลัง  จ านวน  15 แห่ง จ านวน 15 รายการ วงเงิน  1,279,600     บาท 

 

1.5 วิธีการด าเนินโครงการ  

 1) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและ 

กลุ่มเกษตรกร 

 2) ส ารวจความต้องการของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในเรื องเกี ยวกับการแปรรูป 



 
4 การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

 3) จัดท าโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งก าหนดคุณสมบัติของ

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที จะเข้าร่วมโครงการ 

 4) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที จะเข้าร่วมโครงการ จัดท ารายละเอียดและข้อมูล

ต่าง ๆ ตามที โครงการฯก าหนด แล้วเสนอผ่านส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพื อตรวจสอบและพิจารณา  

ความเป็นไปได้  

 5) กรมฯ ด าเนินการวิเคราะห์และคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ตามคุณสมบัติที กรมฯ ก าหนด ภายใต้งบประมาณที กรมฯได้รับจัดสรร 

 6) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จะต้องรีบ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที ก าหนด  

ตามค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ เรื อง การก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที  

17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และจะต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหา

หรือก่อสร้างในทุกรายการที ได้รับเงินอุดหนุน พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามโครงการฯ และค าแนะน าจากหน่วยงาน

ที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 7) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตาม เร่งรัดให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที ได้รับ 

การสนับสนุนเงินอุดหนุน ด าเนินการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการให้เป็นไปตามแนวทางที  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด และแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 

 8) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการส่งเสริม แนะน า และรายงานผลกิจกรรมการแปรรูป  

กลุ่มสินค้าเกษตร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ และสิ งก่อสร้างของสหกรณ์ภาคการเกษตรและ  

กลุ่มเกษตรกรที ได้รับการสนับสนุน ให้กรม ฯ ทราบ 

 

1.6 ระยะเวลาด าเนินการ 

 1) ระยะเวลาด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนเมษายน 

2561 ถึงเดือนกันยายน 2561  

 2) ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมการแปรรูปกลุ่มสินค้าเกษตร ตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์

หรือสิ งก่อสร้างที ได้รับการสนับสนุน 

 

1.7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที เกี ยวข้องในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ 
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1.8 ตัวช้ีวัดโครงการ   

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านแปรรูป

สินค้าเกษตร จ านวน 99 แห่ง    

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการแปรรูป

สินค้าเกษตรเพิ มข้ึน ร้อยละ 5 

 

1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ 

 1) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ ง  

มีอ านาจต่อรองทางการตลาดสินค้าเกษตรมากขึ้น โดยเป็นศูนย์รวบรวมและแปรรูปสินค้าเกษตรให้แก่

เกษตรกร  

 2) สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั วไปมีแหล่งจ าหน่ายผลผลิต 

เพิ มอ านาจต่อรองและสมาชิกและเกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 300,000 ราย รวมทั้งส่งผลให้เกษตรกร

ในพ้ืนที ขายผลผลิตได้ในราคาดีข้ึน  

 3) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการแปรรูป

เพื อสร้างมูลค่าเพิ มส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ มขึ้น   

4) เสริมสร้างให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นที พึ งของสมาชิกและ

ชุมชนอย่างยั งยืน 

 

1.10 ผลสัมฤทธิ์   

 1) สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 เทียบกับ 

ปีที ผ่านมา 

 2) สมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรในพ้ืนที ที สหกรณ์ 

ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุน สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าตลาด 
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วิธีการประเมินผล 
 

 ตามที กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,773.42 ล้านบาท เพื อด าเนินโครงการไทยนิยม ยั งยืน ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร จ านวน 4 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) 2) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์  

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (แปรรูป) 3) โครงการเพิ มศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราในสถาบัน

เกษตรกร (ยางพารา) และ 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื อแก้ไขปัญหาที ดินท ากินของเกษตรกร 

(คทช.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดจ้ัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยมยั งยืนของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื อติดตามผลการด าเนินการในระดับกิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด  

ที ก าหนด ซึ งการติดตามยังไม่สามารถสะท้อนปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินโครงการ และยังไม่มีข้อมูลที 

ครอบคลุมต่อการประเมินผลโครงการไทยนิยมยั งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนั้น กรมฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง

คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการไทยนิยมยั งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยแบ่งออกเป็น  

4 คณะ 4 โครงการ และมอบให้ผู้เชี ยวชาญฯ เป็นหัวหน้าคณะท างานติดตามประเมินผลฯ ในแต่ละคณะ 

 ตามค าสั งคณะท างานขับเคลื อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม

ยั งยืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที  1/2562 เรื อง แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการไทย

นิยมยั งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สั ง ณ วันที  2 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งคณะท างานจ านวน 4 คณะ 

ประกอบด้วย  

 1. คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผล

ทางการเกษตร  

 2. คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิต  

ทางการเกษตร 

 3. คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการเพิ มศักยภาพการรวบรวมและแปรรูป

ยางพาราในสถาบันเกษตรกร 

 4. คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื อแก้ไข

ปัญหาที ดินท ากินของเกษตรกร 

 โดยคณะท างานมีอ านาจหน้าที  1) ก าหนดขอบเขตและรูปแบบในการประเมินผลโครงการภายใต้

โครงการไทยนิยมยั งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดโครงการ 2) ด าเนินการประเมินผล

โครงการฯ 3) จัดท ารายงานการประเมินผลให้คณะท างานขับเคลื อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและ

ติดตามโครงการไทยนิยมยั งยืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  
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 คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิต 

ทางการเกษตร ประกอบด้วย 

 1. นางกัญจนา  ภัทรวนาคุปต์     ผู้เชี ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์  หัวหน้าคณะท างาน 

 2. นายสุวิช  น้อยอิ ม          ผู้เชี ยวชาญด้านพัฒนาระบบ   คณะท างาน 

  การตรวจการสหกรณ์ 

 3. นางเกศสิริ  พูลช่วย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 

 4. น.ส.กาญจน์พณิช  ตันสกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   คณะท างาน 

 5. น.ส.กนกสรรณ  เผือกประพันธ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะท างาน 

 6. นายธนวรรธน์  สวัสดิ์ประภา พนักงานราชการ   คณะท างาน 

 โดยคณะท างานฯ ได้ร่วมกันก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ และรูปแบบในการประเมินผล

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยมยั งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

รวมทั้งด าเนินการประเมินผลโครงการฯ และจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 วัตถุประสงค์การประเมิน 

 1) เพื อติดตามประเมินผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที ได้รับการสนับสนุนว่าด าเนินการ

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ก าหนด 

 2) เพื อติดตามประเมินผลการน าโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ

ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามแผนที ก าหนด 

 3) เพื อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั งยืน 

 

2.2 ขอบเขตการประเมิน    

ประเมินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที ได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ในโครงการ

สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจ านวน 101 แห่ง เริ มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึง

วันที  30 มิถุนายน 2562  

2.3 ข้อจ ากัด  

 1) ระยะเวลาจ ากัดในการประเมินผลโครงการ 

 2) การลงสุ่มตัวอย่างในพ้ืนที ไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมทุกรายกลุ่มสินค้า 
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2.4 วิธีการประเมินผล  

 1) การรวบรวมข้อมูล  

1.1) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากระบบติดตามงบประมาณไทยนิยม ยั งยืน พ.ศ.2561 (ข้อมูล  

ณ วันที  30 มิถุนายน 2562) 

1.2) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์

จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ที ได้รับงบอุดหนุนจากโครงการฯ จ านวน 101 แห่ง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) 

 1.3) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสุ่มลงพ้ืนที สอบถามเจ้าหน้าที จังหวัดและเจ้าหน้าที 

สหกรณ ์(ข้อมูล ณ วันที  30 มิถุนายน 2562) 

 2) การวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.1) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และเชิงสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ 

 2.2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

 

2.5 ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินผล 

 1) ทราบความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 

 2) ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ  

การสนับสนุน 

 3) สามารถน าข้อมูลจากการประเมินมาใช้ในการวางแผนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์  

จากโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุน 

 4) สามารถน าข้อมูลจากการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา การด าเนิน

โครงการที มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต 



บทท่ี 3  

ผลการประเมินโครงการ 

 
  การติดตามประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการ

ไทยนิยม ยั งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยด าเนินการ 1) รวบรวมข้อมูลจากระบบติดตามงบประมาณ 

ไทยนิยม ยั งยืน พ.ศ.2561 2) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการและการใช้ประโยชน์

จากปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

ที ได้รับงบอุดหนุนจากโครงการฯ จ านวน 101 แห่ง และ 3) จากการสุ่มลงพ้ืนที สอบถามเจ้าหน้าที จังหวัดและ

เจ้าหน้าที สหกรณ์ โดยแบ่งผลการประเมินออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย  

  3.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที ได้รับจากโครงการ ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

(2558-2560) การด าเนินธุรกิจรวมรวมและแปรรูปสหกรณ์ก่อนได้รับโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ และเกษตรกร

ที ได้รับประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

  3.2 ผลการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  3.3 การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที ได้รับการสนับสนุนในปี 2561 และแผนการ

ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที ได้รับ 3 ปี (2562-2564) รวมทั้งประโยชน์ที คาดว่าจะได้รับแก่

เกษตรกร 

  3.4 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 

3.5 ข้อเสนอแนะ 

        3.6 ผลจากการลงพ้ืนที ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง/ติดตั้ง และการใช้

ประโยชน์ 

              โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 1) โครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับจากโครงการ  

 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก าหนดเป้าหมายในการให้งบประมาณ

อุดหนุนแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรที เข้าร่วมโครงการ จ านวน 99 แห่ง เพื อด าเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้างโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที เกี ยวเนื องกับการแปรรูป การตลาด จ านวน 242 รายการ ภายใต้

งบประมาณอุดหนุน จ านวน 410,620,600 บาท 

 จากการด าเนินโครงการพบว่า มีการเปลี ยนแปลงเป้าหมายเดิมของโครงการ เนื องจากมีบาง

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขอยกเลิกรับการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที เกี ยวเนื องกับการแปรรูป
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ทางการตลาด ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้น างบประมาณในส่วนดังกล่าวมาจัดสรรให้กับสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรที มีการขอรับการสนับสนุนเพิ มเติม จึงท าให้มีสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับ

งบอุดหนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที เกี ยวเนื องกับการแปรรูป การตลาด เพิ มจากเดิมเป็น จ านวน 101 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 102.02 เทียบกับเป้าหมายเดิม และมีรายการโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที ได้รับการสนับสนุน

ปรับลดลงเหลือ จ านวน 239 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.76 เทียบกับเป้าหมายเดิม ท าให้มีงบประมาณอุดหนุน

ที ได้รับการจัดสรรลดลงเหลือ จ านวน 404,219,278 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.44 เทียบกับงบประมาณที ได้รับ

อุดหนุนเดิม  

 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ จ านวน  

101 แห่ง มีรายการที ได้รับการสนับสนุนรวม จ านวน 239  รายการ ประกอบด้วย รายการโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ 

ที เกี ยวเนื องกับการแปรรูป การตลาด ของสินค้าเกษตร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กาแฟ ข้าว โคนม ประมง ปศุสัตว์ 

ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ ผัก และมันส าปะหลัง โดยมีรายละเอียดดังตารางที  1 (รายการโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ 

ที ได้รับการจัดสรรทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก) 

ตารางที่ 1  รายการที ได้รับงบประมาณอุดหนุนแยกตามรายกลุ่มสินค้า 

ที ่ กลุ่มสินค้า 
จ านวน
สหกรณ์ 

จ านวน 
รายการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

ตัวอย่างรายการที่ได้รับการจัดสรร 

1 กาแฟ 5 8 4,597,500 
โกดัง เครื องคั วกาแฟ เครื องอบ 
เมล็ดกาแฟ เครื องสีกะลากาแฟ 

2 ข้าว 9 24 85,710,700 
โรงสีข้าว อาคาร เครื องบรรจุข้าวสาร 
เครื องเย็บกระสอบ เครื องยิงสี 

3 โคนม 26 63 163,366,200 
เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 
ห้องเย็น เครื องท าไอศกรีม 

4 ประมง 4 28 9,478,100 
อาคาร รถห้องเย็น เครื องบดผสม
อาหาร เครื องสับผสมสแตนเลส 

5 ปศุสัตว์ 13 42 34,245,000 
อาคาร ห้องเย็น เครื องชั งรถบรรทุก  
รถห้องเย็น เครื องบรรจุสูญญากาศ 

6 ปาล์มน้ ามัน 3 4 6,205,000 
โรงคลุมลานสต็อคปาล์ม ลานเท
ปาล์มน้ ามัน เครื องชั งดิจิตอล 

7 ผลไม ้ 21 41 86,980,178 
อาคาร เครื องชั งรถบรรทุก ห้องเย็น  
รถห้องเย็น รถโฟล์คลิฟท์ ลานตาก 
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ตารางท่ี 1  รายการที ได้รับงบประมาณอุดหนุนแยกตามรายกลุ่มสินค้า (ต่อ) 

ที ่ กลุ่มสินค้า 
จ านวน
สหกรณ์ 

จ านวน 
รายการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

ตัวอย่างรายการที่ได้รับการจัดสรร 

8 ผัก 5 12 11,738,700 
อาคาร ห้องเย็น รถห้องเย็น 
รถบรรทุก เครื องซีลสูญญากาศ  
เตาอบกระเทียม 

9 มันส าปะหลัง 15 14 1,897,900 เครื องสับมันส าปะหลัง 
รวม 101 239 404,219,278  

ที มา : ระบบตดิตามงบประมาณไทยนิยม ยั งยืน พ.ศ.2561(ข้อมูล ณ วันที  30 มิถุนายน 2562) 

 จากตารางที  1 พบว่ามีจ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที เข้าร่วมโครงการที มีกลุ่มสินค้ามากที สุด 

คือ กลุ่มโคนม จ านวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.74 รองลงมา คือ กลุ่มผลไม้ จ านวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

20.79 และน้อยที สุด คือ กลุ่มปาล์มน้ ามัน จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.97 

 กลุ่มสินค้าที ได้รับการสนับสนุนจ านวนรายการโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์มากที สุด คือ กลุ่มโคนม 

จ านวน 63 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.36 รองลงมา คือ กลุ่มปศุสัตว์ จ านวน 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

17.57 และน้อยที สุด คือ กลุ่มปาล์มน้ ามัน จ านวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.67 

 กลุ่มสินค้าที ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนมากที สุด คือ กลุ่มโคนม ได้รับการจัดสรร

งบอุดหนุน จ านวน 163,366,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.42 รองลงมา คือ กลุ่มผลไม้ ได้รับการจัดสรร

งบอุดหนุน จ านวน 86,980,178 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.52 และกลุ่มสินค้าที ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนน้อยที สุด 

คือ กลุ่มมันส าปะหลัง ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุน จ านวน 1,897,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47  

 2) การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ก่อนได้รับโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ 

      2.1) ธุรกิจรวบรวม 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการรวบรวมผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการย้อนหลัง 3 ปี (ปีบัญชี  

2558 - 2560) โดยมีรายละเอียดดังตารางที  2 
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ตารางท่ี 2  ปริมาณธุรกิจรวบรวมย้อนหลังแยกตามรายกลุ่มสินค้า 

ที ่ กลุ่มสินค้า 
จ านวน
สหกรณ์ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

1 กาแฟ 5 724 71 869 69 940 70 

2 ข้าว 9 122,097 1,164 105,386 912 93,667 997 

3 โคนม 26 250,162 4,384 256,698 4,739 266,031 4,864 

4 ประมง 4 53 4 366 22 481 40 

5 ปศุสัตว์ 13 2,409 251 3,761 294 4,280 570 

6 ปาล์มน้ ามัน 3 249,290 1,148 226,446 1,078 196,230 1,053 

7 ผลไม ้ 21 14,414 427 44,303 264 74,986 608 

8 ผัก 5 920 11 940 11 800 9 

9 มันส าปะหลัง 15 88,259 204 79,011 147 49,775 109 

รวม 101 728,326 7,663 717,782 7,535 687,190 8,320 
ที มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที  31 มีนาคม 2562) 

 จากตารางที  2 พบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการรวบรวมผลผลิตการเกษตรก่อนเข้าร่วม

โครงการ ในปี 2558 มีปริมาณธุรกิจรวบรวม จ านวน 728,326 ตัน มูลค่า 7,663 ล้านบาท  ในปี 2559  

มีปริมาณธุรกิจรวบรวม จ านวน 717,782 ตัน มูลค่า 7,535 ล้านบาท และ ในปี 2560 มีปริมาณธุรกิจรวบรวม 

จ านวน 687,190 ตัน มูลค่า 8,320 ล้านบาท ถ้าวิเคราะห์ในรายละเอียดแล้ว พบว่า ปริมาณธุรกิจรวบรวม

ผลผลิตการเกษตรในปี 2558-2560 มีปริมาณลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มข้าว ปาล์มน้ ามัน ผัก และมันส าปะหลัง 

วิเคราะห์ในภาพรวมของปริมาณธุรกิจรวบรวมทุกกลุ่มสินค้าย้อนหลัง 3 ปี (ปีบัญชี 2558-2560) พบว่า  

มีปริมาณธุรกิจรวบรวมทั้งสิ้น 2,133,298 ตัน ค่าเฉลี ย 711,099 ตันต่อปี และมมีูลค่ารวมทั้งสิ้น 23,534 ล้านบาท 

ค่าเฉลี ย 7,839 ล้านบาทต่อปี 

 2.2) ธุรกิจแปรรูป 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณและมูลค่าธุรกิจแปรรูปก่อนเข้าร่วมโครงการย้อนหลัง 3 ปี  

(ปีบัญชี 2558 - 2560) โดยมีรายละเอียดดังตารางที  3  
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ตารางท่ี 3  ปริมาณธุรกิจแปรรูปย้อนหลังแยกตามรายกลุ่มสินค้า 

ที ่ กลุ่มสินค้า 
จ านวน
สหกรณ์ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

1 กาแฟ 5 7.00 0.88 10.00 1.05 10.00 1.05 

2 ข้าว 9 6,737.00 137.70 6,947.00 126.70 11,024.77 148.27 

3 โคนม 26 61,869.18 1,511.10 70,560.29 1,708.32 69,174.43 1,819.30 

4 ประมง 4 1.09 0.05 2.40 0.11 12.96 0.96 

5 ปศุสัตว์ 13 2,425.64 526.08 2,622.75 566.51 2,690.14 587.64 

6 ปาล์มน้ ามัน 3 
111,425.0

0 
1,156.34 

109,443.0

0 
1,235.22 90,548.00 1,158.55 

7 ผลไม ้ 21 1,270.00 25.41 494.50 24.29 602.80 92.17 

8 ผัก 5 - - - - - - 

9 
มัน
ส าปะหลัง 

15 571.35 3.72 1,136.02 5.36 1,111.07 6.17 

รวม 101 184,306 3,361 191,216 3,668 175,174 3,814 

ที มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที  31 มีนาคม 2562) 

 จากตารางที  3 พบว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรก่อนเข้าร่วมโครงการ 

ในปี 2558 มีปริมาณธุรกิจแปรรูป จ านวน 184,306 ตัน มูลค่า 3,361 ล้านบาท  ในปี 2559 มีปริมาณธุรกิจ

แปรรูป จ านวน 191,216 ตัน มูลค่า 3,668 ล้านบาท และในปี 2560 มีปริมาณธุรกิจแปรรูป จ านวน 175,174 ตัน 

มูลค่า 3,814 ล้านบาท ถ้าวิเคราะห์ในรายละเอียดแล้วพบว่าปริมาณธุรกิจแปรรูปผลผลิตการเกษตรในภาพรวม 

ในปี 2559 มีปริมาณธุรกิจเพิ มขึ้นจากปีก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มโคนม มันส าปะหลัง และปศุสัตว์ และ 

ในปี 2560 มีปริมาณธุรกิจลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มปาล์มน้ ามัน โคนม และมันส าปะหลัง  

หากวิเคราะห์ในภาพรวมของปริมาณธุรกิจแปรรูปทุกกลุ่มสินค้าย้อนหลัง 3 ปี (ปีบัญชี 2558-2560) พบว่า  

มีปริมาณธุรกิจแปรรูปเฉลี ย 183,565 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าเฉลี ย 3,614 ล้านบาทต่อปี 
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  2.3) เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร ได้รับประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจรวบรวม

และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการย้อนหลัง 3 ปี (ปีบัญชี 2558-2560) โดยมีรายละเอียด 

ดังตารางที  4   

ตารางท่ี 4  จ านวนเกษตรกรที ได้รับประโยชน์แยกตามรายกลุ่มสินค้า 

ที ่ กลุ่มสินค้า 
จ านวน
สหกรณ์ 

เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ (ราย)  
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 กาแฟ 5            174             150             147  
2 ข้าว 9        17,198         15,362         15,289  
3 โคนม 26          3,852           4,029           3,924  
4 ประมง 4              -                 60             148  
5 ปศุสัตว์ 13          8,530         10,521         11,967  
6 ปาล์มน้ ามัน 3          4,052           4,002           3,979  
7 ผลไม ้ 21          1,549           1,632           3,792  
8 ผัก 5          1,582           2,098           2,139  
9 มันส าปะหลัง 15          1,453           1,278           1,749  

รวม 101        38,390         39,132         43,134  
ที มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที  31 มีนาคม 2562) 

 จากตารางที  4 พบว่า สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร ได้รับประโยชน์จากการ

ด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก่อนเข้าร่วมโครงการ ในปี 2558 จ านวน 38,390 คน 

ในปี 2559 จ านวน 39,132 คน และในปี 2560 จ านวน 43,134 คน โดยมีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และ

เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ มขึ้นทุกปี (2558-2560) 

และกลุ่มสินค้าที เกษตรกรได้รับประโยชน์มากที สุด ได้แก่ ข้าว ปศุสัตว์ และปาล์มน้ ามัน ตามล าดับ  

3.2 ผลการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 1) การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์ 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที ได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์แปรรูปผลผลิต 

ทางการเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 101 แห่ง และได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในการด าเนินการก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์แปรรูป จ านวน 239 รายการ แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มสินค้า  โดยมีรายละเอียด 

ดังตารางที  5  
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ตารางท่ี 5  ผลการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน/ติดตั้งอุปกรณ์ที ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

ที่ กลุ่มสินค้า 

จ านวนสหกรณ์ จ านวนรายการ 
ร้อยละ
ที่เสร็จ
แล้ว 

ได้รับ
สนับสนุน 

แล้วเสร็จ 
ทุก

รายการ 

แล้วเสร็จ
บาง

รายการ 

ยังไม่
แล้ว
เสร็จ 

ได้รับ
สนับสนุน 

แล้ว
เสร็จ 

ยังไม ่
แล้วเสร็จ 

1 กาแฟ 5 5 - - 8 8 - 100.00 
2 ข้าว 9 8 - 1 25 24 1 96.00 
3 โคนม 26 26 - - 63 63 - 100.00 
4 ประมง 4 4 - - 28 28 - 100.00 
5 ปศุสัตว์ 13 12 1 - 42 39 3 92.86 
6 ปาล์มน้ ามัน 3 3 - - 4 4 - 100.00 
7 ผลไม้ 21 21 - - 42 42 - 100.00 
8 ผัก 5 5 - - 12 12 - 100.00 
9 มันส าปะหลัง 15 15 - - 15 15 - 100.00 

รวมทั้งส้ิน 101 98 1 1 239 235 4 98.33 
ที มา : ระบบตดิตามงบประมาณไทยนิยม ยั งยืน พ.ศ.2561 (ข้อมูล ณ วันที  30 มิถุนายน 2562) 

 จากตารางที  5 พบว่า มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที ได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและ

อุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที ด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งแล้วเสร็จ จ านวน 98 แห่ง  235 รายการ  

คิดเป็นร้อยละ 98.33 ด าเนินการแล้วเสร็จบางรายการ จ านวน 1 แห่ง  3 รายการ คือ สหกรณ์โคเนื้อ

ก าแพงแสน จ ากัด จังหวัดนครปฐม และด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 แห่ง 1 รายการ คือ สหกรณ์

การเกษตรคลองขลุง จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร และกลุ่มสินค้าที รายการโครงสร้างพ้ืนฐานด าเนินการเสร็จแล้ว

ทุกรายการ ได้แก่ กาแฟ โคนม ประมง ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ ผัก และมันส าปะหลัง ขณะที รายการโครงสร้าง

พ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา หรือยังติดตั้ง/ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ อยู่ในกลุ่มข้าว จ านวน 

1 รายการ และกลุ่มปศุสัตว์ 3 รายการ ดังนี้ 

 (1) กลุ่มสินค้าข้าว สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 รายการ 
คือ โรงสีข้าวขนาด 10 ตัน/วัน จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ จ านวน 4,410,000 บาท เหตุผลที ยังด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ เนื องจากถูกระงับการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เนื องจากก่อนด าเนินการ
ก่อสร้างไม่ได้ขออนุญาต อบต. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยสหกรณ์มีแผนที จะเริ มใช้
ประโยชน์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 

 (2) กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 รายการ คือ 
 (2.1) ห้องเย็นส าเร็จรูป พร้อมเครื องท าความเย็น อุณหภูมิ -30-25 องศาเซลเซียส  
ขนาด 3x3x4 เมตร จ านวน 1 ห้อง  งบประมาณ จ านวน 990,000 บาท  
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 (2.2) ห้องเย็นส าเร็จรูป พร้อมเครื องท าความเย็น อุณหภูมิ  -5-25 องศาเซลเซียส  
ขนาด 5x8x5.5 เมตร จ านวน 5 ห้อง  งบประมาณ จ านวน 4,050,000 บาท 
 (2.3) อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส ารอง ขนาด พิกัดก าลังที  400/230V.,3PH.,4w.,50Hz.,0.8P.F. 
จ านวน 1 ชุด  งบประมาณ 914,800 บาท 

รายการตามข้อ (2.1) – (2.3) ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื องจากครุภัณฑ์ต้องติดตั้งใน 
โรงแปรสภาพโคของสหกรณ์ เนื องจากมีการก่อสร้างโรงแปรสภาพโคล่าช้า ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เข้ามาด าเนินการติดตั้งสายไฟล่าช้า และการจ่ายไฟ 3 เฟสไม่สม  าเสมอ ซึ งท าให้ผู้รับเหมาไม่สามารถก่อสร้างได้
ตามก าหนดเวลา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยสหกรณ์มีแผนที จะใช้ประโยชน์ 
ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 

   2) การเบิกจ่ายงบประมาณ  

 จากการด าเนินการโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกรที เข้าร่วมโครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนและด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน  

โดยมีรายละเอียดดังตารางที  6 

ตารางท่ี 6  การเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนแยกตามรายกลุ่มสินค้า 

ที ่ กลุ่มสินค้า 
จ านวน
สหกรณ์ 

จ านวน 
รายการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 กาแฟ 5 8 4,597,500 4,327,835 94.13 

2 ข้าว 9 25 85,710,700 83,145,864 97.01 

3 โคนม 26 63 163,366,200 158,646,828 97.11 

4 ประมง 4 28 9,478,100 9,253,910 97.63 

5 ปศุสัตว์ 13 42 34,245,000 33,664,913 98.31 

6 ปาล์มน้ ามัน 3 4 6,205,000 6,065,100 97.75 

7 ผลไม ้ 21 42 86,980,178 84,858,484 97.56 

8 ผัก 5 12 11,738,700 10,938,600 93.18 

9 มันส าปะหลัง 15 15 1,897,900 1,817,447 95.76 

รวม 101 239 404,219,278 392,718,981 97.15 
ที มา : ระบบตดิตามงบประมาณไทยนิยม ยั งยืน พ.ศ.2561 และ ระบบ GFMIS กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที  

30 มิถุนายน 2562) 

 จากตารางที  6 พบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที เข้าร่วมโครงการ จ านวน 101 แห่ง ได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน จ านวน 404,219,278 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน 

จ านวน 392,718,981 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.15 ของงบประมาณที ได้รับการจัดสรร และทุกกลุ่มสินค้า
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เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน เฉลี ยอยู่ในช่วงร้อยละ 93 ขึ้นไป ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน  

ได้น้อยกว่างบประมาณที ได้รับจัดสรร เนื องจากมีรายการที สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ต  ากว่าวงเงินที เสนอขอตั้ง

งบประมาณ  

 ทั้งนี้ รายการอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที ได้รับสนับสนุน จ านวน 236 รายการ 

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ได้ตามกรอบระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเดิม ณ 30 กันยายน 2561 

และมีสหกรณ์ 3 แห่ง ที เบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2561 (กันเบิกจ่ายเหลื อมปี) 

ได้แก่ 

(1) สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ รายการเครื องตรวจเช็คคุณภาพน้ านม จ านวน  

1 ชุด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 405,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 401,400 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 99.11 

(2) สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด จังหวัดนครปฐม รายการชุดถังปรุงผสม พร้อมอุปกรณ์ 

ขนาด 6,000 ลิตร 1 ชุด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 4,477,900 บาท เบิกจ่ายงบประมาณเต็มจ านวน 

(3) สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์กประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายการบ่อน้ าเย็น 

1 ชุด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1,732,500 บาท เบิกจ่ายงบประมาณเต็มจ านวน 

3.3 การใช้ประโยชน์ 

 1) สถานะการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์  

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที ได้รับการสนับสนุนรวม 

จ านวน 101 แห่ง จ านวน 239 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที  7 
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ตารางท่ี 7  การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ที ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 

ที่ กลุ่มสินค้า 
จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวนรายการ ร้อยละที่

ใช้
ประโยชน์ 

ได้รับการ
สนับสนุน 

ใช้แล้วทุก
รายการ 

ใช้แล้วบาง
รายการ 

ยังไม่ได้ใช้
เลย 

ได้รับการ
สนับสนุน 

ใช้
แล้ว 

ยังไม่ได้ใช ้

1 กาแฟ 5 2 2 1 8 5 3 62.50 

2 ข้าว 9 6 1 2 25 21 4 84.00 

3 โคนม 26 20 5 1 63 50 13 79.37 

4 ประมง 4 2 - 2 28 19 9 67.86 

5 ปศุสัตว์ 13 12 1 - 42 38 4 90.48 

6 ปาล์มน้ ามัน 3 3 - - 4 4 - 100.00 

7 ผลไม้ 21 14 4 3 42 29 13 69.05 

8 ผัก 5 5 - - 12 12 - 100.00 

9 
มัน
ส าปะหลัง 

15 9 - 6 15 9 6 60.00 

รวมทั้งส้ิน 101 73 13 15 239 187 52 78.24 
ที มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที  31 มีนาคม 2562) 

 จากตารางที  7 พบว่า มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ 

ที ได้รับการสนับสนุนทุกรายการและบางรายการ จ านวน 86 แห่ง จ านวน 187 รายการ และยังไม่ได้ 

ใช้ประโยชน์ จ านวน 15 แห่ง จ านวน 52 รายการ โดยกลุ่มสินค้าที มีการใช้ประโยชน์จากรายการโครงสร้าง

พ้ืนฐาน/อุปกรณ์ทุกรายการแล้ว ได้แก่ กลุ่มปาล์มน้ ามัน จ านวน 4 รายการ และกลุ่มผัก จ านวน 12 รายการ 

ขณะที กลุ่มกาแฟ ข้าว โคนม ประมง ปศุสัตว์ ผลไม้ และมันส าปะหลังยังใช้ประโยชน์ไม่ครบทุกรายการ ทั้งนี้ 

เหตุผลที สหกรณ์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์รายการที ได้รับสนับสนุน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ 

(1) ขาดอุปกรณ์ที ใช้ร่วมกันในกระบวนการผลิต รวบรวม และ/หรือแปรรูป 

(2) อยู่ระหว่างด าเนินการหาช่องทางจ าหน่ายสินค้า 

(3) อยู่ระหว่างขออนุญาต อย. และ/หรือมาตรฐานการผลิตสินค้า และปรับปรุงเพิ มเติมสิ งปลูก

สร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

(4) การก่อสร้างเสร็จหลังสิ้นฤดูกาลผลิต 
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 2) การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์หลังได้รับโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ 

      2.1) ธุรกิจรวบรวม 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีผลการรวบรวมผลผลิตในภาพรวมทุกกลุ่มสินค้าก่อนและหลังได้รับ

การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที  8 

ตารางท่ี 8  ปริมาณธุรกิจรวบรวมเปรียบเทียบก่อน/หลังได้รับโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ 

ที ่ กลุ่มสินค้า 

 ปริมาณ (ตัน)   มูลค่า (ล้านบาท) 
 เดิมก่อน

ได้รับ
อุปกรณ์   

 หลังได้
อุปกรณ์   

 เพิ่มข้ึน(+)/
ลดลง(-)   

 เดิมก่อน
ได้รับ

อุปกรณ์   

 หลังได้
อุปกรณ์   

 เพิ่มข้ึน(+)/
ลดลง(-)   

1 กาแฟ 120.74 140.00 +19.26 9.16 11.45 +2.30 

2 ข้าว 85,493.62 63,673.26 -21,820.36 907.76 910.53 +2.77 

3 โคนม 127,287.32 133,950.18 +6,662.86 2,458.66 2,557.00 +98.34 

4 ประมง 304.11 96.50 -207.61 28.11 8.79 -19.33 

5 ปศุสัตว์ 1,172.40 1,858.02 +685.62 138.21 216.06 +77.86 

6 ปาล์มน้ ามัน 46.21 77.96 +31.75 0.15 0.18 +0.03 

7 ผลไม ้ 4,765.76 4,874.87 +109.11 237.09 238.55 +1.45 

8 ผัก 266.12 514.49 +248.37 7.36 11.53 +4.17 

9 มันส าปะหลัง 23,873.91 13,154.22 -10,719.69 52.16 48.32 -3.84 

รวม 243,330.19 218,339.50 -24,990.69 3,838.66 4,002.40 +163.74 
ที มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที  31 มีนาคม 2562)  

 จากตารางที  8 พบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีผลปริมาณการรวบรวมผลผลิตในภาพรวมทุกกลุ่มสินค้า

ก่อนได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ จ านวน 243,330.19 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,838.66 ล้านบาท  

และภายหลังได้รับอุปกรณ์แล้วสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณการรวบรวมผลผลิตได้ จ านวน 218,339.50 ตัน 

ลดลงจ านวน 24,990.69 ตัน หรือลดลงร้อยละ 10.27 อย่างไรก็ตามมูลค่าการรวบรวมผลผลิตในภาพรวมกลับ

เพิ มข้ึนจากเดิมเป็น 4,002.40 ล้านบาท เพิ มขึ้นจ านวน 163.74 ล้านบาท หรือเพิ มข้ึนร้อยละ 4.27 

 กลุ่มสินค้าที มีปริมาณการรวบรวมผลผลิตเพิ มขึ้นหลังได้รับอุปกรณ์ ได้แก่ กาแฟ โคนม ปศุสัตว์ 

ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ และผัก โดยในกลุ่มกาแฟ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตได้เพิ มขึ้น 

เนื องจากมีพ้ืนที ในการจัดเก็บผลผลิต และมีเครื องมืออุปกรณ์ในการผลิตกาแฟคุณภาพเพิ มขึ้น กลุ่มโคนม 

สหกรณ์สามารถรวบรวมน้ านมดิบได้เพิ มขึ้น เนื องจากสหกรณ์รับสมาชิกเพิ มขึ้น สมาชิกเพิ มจ านวนโคนม 

ที เลี้ยง สหกรณ์ได้รับโควตาการผลิตนมโรงเรียนเพิ มขึ้น นอกจากนี้อุปกรณ์ที ได้รับยังช่วยให้ปริมาณน้ านมดิบ 
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มีคุณภาพเพิ มขึ้น กลุ่มปศุสัตว์ สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้เพิ มขึ้น  เนื องจากขบวนการผลิตที มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงต้นทุนการผลิตที ลดลงจากอุปกรณ์ทีได้รับ กลุ่มปาล์มน้ ามัน สหกรณ์สามารถ

รวบรวมผลผลิตได้เพิ มขึ้นเนื องจากสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั วไปน าผลผลิตมาจ าหน่ายเพิ มมากขึ้น 

เนื องจากมีแหล่งรับซื้อปาล์มน้ ามันในพ้ืนที ที ท าให้เกษตรกรมีความสะดวกและประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง  

กลุ่มผลไม้ สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้เพิ มขึ้นเนื องจากการคัดแยกผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การด าเนินงานคล่องตัวมากขึ้น และกลุ่มผัก สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้มากขึ้นเนื องจากศักยภาพ 

การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เพิ มขึ้น และอุปกรณ์ที ได้รับช่วยให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตของสมาชิกไว้ได้ 

มากขึ้นเพื อรอการจ าหน่าย 

กลุ่มสินค้าที มีปริมาณการรวบรวมลดลง ได้แก่ ข้าว ประมง และมันส าปะหลัง โดยในกลุ่มข้าว 

สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้ลดลง เนื องจากประสบภัยแล้ง ทั้งนี้ โครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที ได้รับช่วย

เพิ มพ้ืนที รวบรวมข้าวและท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง กลุ่มประมง สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้ลดลง 

เนื องจากสมาชิกปรับเปลี ยนวิธีการเลี้ยงตามฤดูกาลและประสบปัญหาปริมาณน้ าน้อย และกลุ่มมันส าปะหลัง  

สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตได้ลดลง เนื องจากประสบภัยแล้งและมันส าปะหลังเกิดโรค ท าให้ปริมาณและ

คุณภาพของมันส าปะหลังลดลง 

     2.2) ธุรกิจแปรรูป 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีผลการแปรรูปผลผลิตในภาพรวมทุกกลุ่มสินค้าก่อนและหลังได้รับ

การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที  9 
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ตารางท่ี 9  ปริมาณธุรกิจแปรรูปเปรียบเทียบก่อน/หลังได้รับโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์ 

ที ่ กลุ่มสินค้า 

 ปริมาณ (ตัน)   มูลค่า (ล้านบาท)  
 เดิมก่อน

ได้รับ
อุปกรณ์   

 หลังได้
อุปกรณ์   

 เพิ่มข้ึน(+)/
ลดลง(-)   

 เดิมก่อน
ได้รับ

อุปกรณ์   

 หลังได้
อุปกรณ์   

 เพิ่มข้ึน(+)/
ลดลง(-)   

1 กาแฟ - - - - - - 

2 ข้าว 11,921.00 21,525.00 +9,604.00 134.29 361.72 +227.43 

3 โคนม 30,535.91 25,204.90 -5,331.01 744.51 595.96 -148.54 

4 ประมง 10.40 12.83 +2.43 0.78 1.01 +0.22 

5 ปศุสัตว์ 4,425.48 3,288.29 -1,137.19 717.28 522.86 -194.42 

6 ปาล์มน้ ามัน 43,156.00 65,705.00 +22,549.00 137.00 141.00 +4.00 

7 ผลไม ้ 131.00 324.76 +193.76 1.58 55.02 +53.44 

8 ผัก 66.43 123.64 +57.21 2.99 4.09 +1.10 

9 มันส าปะหลัง 1,575.96 1,479.57 -96.39 12.20 10.76 -1.44 

รวม  91,822.18 117,663.99 +25,841.81 1,750.63 1,692.42 -58.21 
ที มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที  31 มีนาคม 2562) 

จากตารางที  9 พบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีผลปริมาณการแปรรูปผลผลิตในภาพรวมทุกกลุ่ม

สินค้าก่อนได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ จ านวน 91,822.18 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,750.63 

ล้านบาท และภายหลังได้รับอุปกรณ์แล้วสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณการแปรรูปผลผลิตได้ จ านวน 

117,663.99 ตัน เพิ มขึ้นจ านวน 25,841.81 ตัน หรือเพิ มขึ้นร้อยละ 28.14 ในทางกลับกันมูลค่าการแปรรูป

ผลผลิตในภาพรวมกลับลดลงจากเดิมเป็น 1,692.42 ล้านบาท ลดลง 58.21 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.33 

กลุ่มสินค้าที มีการแปรรูปผลผลิตเพิ มขึ้นหลังได้รับอุปกรณ์ ได้แก่ ข้าว ประมง ปาล์มน้ ามัน และ

ผัก โดยสหกรณ์สามารถแปรรูปผลผลิตได้เพิ มขึ้น เนื องจากอุปกรณ์แปรรูปท าให้สามารถต่อยอดจากธุรกิจ

รวบรวมและสามารถขยายตลาดได้ 

กลุ่มสินค้าที มีการแปรรูปผลผลิตลดลง ได้แก่ โคนม ปศุสัตว์ ผลไม้ และมันส าปะหลัง โดยสหกรณ์

สามารถแปรรูปผลผลิตได้ลดลง  เนื องจากประสบปัญหาภัยแล้ง มีคู่แข่งเพิ มขึ้น และประสบปัญหา 

ทางการตลาดอื นๆ ทั้งนี้ กลุ่มสินค้ากาแฟเป็นกลุ่มสินค้าเดียวที ไม่มีข้อมูลการแปรรูปผลผลิตทั้งก่อนและหลัง

ได้รับอุปกรณ ์
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 3) การด าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของสหกรณ์ 

     3.1) ธุรกิจรวบรวม 

 ในปี 2561 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร มีแผน

และผลการรวบรวมแยกตามกลุ่มสินค้า โดยมีรายละเอียดดังตารางที  10 

ตารางท่ี 10  แผน/ผลการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ 

ที ่ ผลผลิต 
แผนการรวบรวม (ตัน) 

ปี 2561  
ผลการรวบรวม (ตัน) 

ปี 2561 
คิดเป็นร้อยละ 

1 กาแฟ 287.00 142.00 49.48 
2 ข้าว 110,819.00 73,661.40 66.47 
3 โคนม 147,764.75 122,942.06 83.20 
4 ประมง 612.00 96.50 15.77 
5 ปศุสัตว์ 2,996.40 3,490.98 116.51 
6 ปาล์มน้ ามัน 5,580.00 877.96 15.73 
7 ผลไม ้ 8,364.50 6,407.73 76.61 
8 ผัก 381.00 297.53 78.09 
9 มันส าปะหลัง 25,735.00 9,186.41 35.70 

รวม 302,539.65 217,102.56 71.76 
ที มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที  31 มีนาคม 2562) 

 จากตารางที  10 พบว่า ในปี 2561 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนการรวบรวมผลผลิตทั้ง 9 กลุ่ม

สินค้ารวมทั้งสิ้น จ านวน 302,539.65 ตัน และมีผลการรวบรวมรวมทั้งสิ้น จ านวน 217,102.56 ตัน คิดเป็น

ร้อยละ 71.76 โดยมีเพียงกลุ่มสินค้าเดียวที สหกรณ์สามารถรวบรวมได้ตามแผน คือ กลุ่มปศุสัตว์ ซึ งสามารถ

รวบรวมได้ร้อยละ 116.51 ของแผนที ตั้งไว้ กลุ่มสินค้าอื นที สามารถรวบรวมผลผลิตได้ในอัตราใกล้เคียงกับแผน 

ได้แก่ กลุ่มผลไม้ กลุ่มโคนม และกลุ่มผัก โดยสามารถรวบรวมได้ร้อยละ 86.00 ร้อยละ 83.20 และ 

ร้อยละ 78.09  ของแผน ตามล าดับ 
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 3.2) ธุรกิจแปรรูป 

  ในปี 2561 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีแผนและ  

ผลการรวบรวมแยกตามกลุ่มผลผลิต โดยมีรายละเอียดดังตารางที  11 

ตารางท่ี 11  แผน/ผลการแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์ 

ที ่ ผลผลิต 
แผนการแปรรูป (ตัน) 

ปี 2561 
ผลการแปรรูป (ตัน) 

ปี2561 
คิดเป็นร้อยละ 

1 กาแฟ - - - 
2 ข้าว 36,442.00 20,222.38 55.49 
3 โคนม 58,319.14 41,250.52 70.73 
4 ประมง 26.40 12.83 48.60 
5 ปศุสัตว์ 3,793.14 2,075.37 54.71 
6 ปาล์มน้ ามัน 73,000.00 65,705.00 90.01 

7 ผลไม ้  641.00   252.37   39.37  

8 ผัก 125.00 139.72 111.78 
9 มันส าปะหลัง 8,338.00 1,056.68 12.67 

รวม 180,684.68 130,714.86 72.34 
ที มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที  31 มีนาคม 2562) 

 จากตารางที  11 พบว่า ในปี 2561 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนการแปรรูปผลผลิตทั้ง 9 กลุ่ม

สินค้ารวมทั้งสิ้น จ านวน 180,684.68 ตัน และมีผลการแปรรูป จ านวน 130,714.86 ตัน คิดเป็นร้อยละ 72.34  

โดยมีเพียงกลุ่มสินค้าเดียวที สหกรณ์สามารถแปรรูปได้ตามแผน คือ กลุ่มผัก ซึ งสามารถแปรรูปได้ร้อยละ 111.78 

ของแผนที ตั้งไว้ กลุ่มสินค้าอื นที สามารถรวบรวมผลผลิตได้ในอัตราใกล้เคียงกับแผน ได้แก่ กลุ่มปาล์มน้ ามัน  

และโคนม โดยสามารถแปรรูปได้ร้อยละ 90.01 และร้อยละ 70.73 ของแผน ตามล าดับ ทั้งนี้ ไม่มี ข้อมูลของ

สหกรณ์ท้ังแผนและผลในการแปรรูปสินค้ากาแฟ 

 4) แผนการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที่ได้รับ 

     4.1) แผนการรวบรวม 

  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีแผนการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรใน 3 ปี (2562-2564)  

แยกตามกลุ่มผลผลิต โดยมีรายละเอียดดังตารางที  12 

  



 
24 การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

ตารางท่ี 12  แผนการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ 

ที ่ ผลผลิต 
แผนการรวบรวม (ตัน) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 กาแฟ 295.00 388.00 503.00 

2 ข้าว 111,869.00 120,180.00 126,470.00 

3 โคนม 281,290.25 290,792.78 303,797.80 

4 ประมง 3,710.00 4,031.00 4,361.00 

5 ปศุสัตว์ 7,363.15 8,169.04 9,040.97 

6 ปาล์มน้ ามัน 16,835.50 18,671.00 21,698.00 

7 ผลไม ้ 886.00 956.50 1,032.60 

8 ผัก 5,340.00 6,600.00 7,900.00 

9 มันส าปะหลัง 85,100.00 83,500.00 91,060.00 

รวม 512,688.90 533,288.32 565,863.37 
ที มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที  31 มีนาคม 2562) 

 จากตารางที  12 พบว่า ในปี 2562-2564 สหกรณ์มีแผนในการรวบรวมผลผลิตเพิ มขึ้นทุกปี  

โดยในปี 2562 สหกรณ์มีแผนรวบรวมผลผลิตทั้งหมด จ านวน 512,688.90 ตัน ในปี 2563 มีแผนรวบรวม

ผลผลิตทั้งหมดจ านวน 533,288.32 ตัน เพิ มขึ้นร้อยละ 4.02 จากปีก่อนหน้า และในปี 2564 มีแผนรวบรวม

ผลผลิตทั้งหมดจ านวน 565,863.37 ตัน เพิ มขึ้นร้อยละ 6.11 จากปีก่อนหน้า ค านวณปริมาณรวบรวมเฉลี ยได้ 

จ านวน 537,280.20 ตันต่อปี สหกรณ์มีแผนการรวบรวมผลผลิตเพิ มขึ้นทุกปีในเกือบทุกกลุ่มสินค้า ยกเว้น  

กลุ ่มมันส าปะหลัง ทั้งนี้ เนื องจากบางสหกรณ์มีแผนการรวบรวมปี 2562 เพียงแค่ปีเดียว กลุ่มสินค้าที มี

แผนการรวบรวมผลผลิตสูงสุด ได้แก่ กลุ่มโคนม กลุ่มข้าว และกลุ่มมันส าปะหลัง ตามล าดับ  

     4.2) แผนการแปรรูป 

  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีแผนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใน 3 ปี (2562-2564)  

แยกตามกลุ่มผลผลิต โดยมีรายละเอียดดังตารางที  13 
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ตารางท่ี 13  แผนการแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์ 

ที ่ ผลผลิต 
แผนการแปรรูป (ตัน) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 กาแฟ 200.00 205.00 210.00 

2 ข้าว 38,408.00 40,432.00 43,131.00 

3 โคนม 108,644.95 110,481.55 115,134.44 

4 ประมง 180.87 237.92 265.41 

5 ปศุสัตว์  4,068.14   4,292.52   5,651.63  

6 ปาล์มน้ ามัน 178,535.00 240,000.00 240,000.00 

7 ผลไม ้ 6,779.00 8,119.00 9,774.00 

8 ผัก 146.00 161.00 177.00 

9 มันส าปะหลัง 10,520.00 10,376.00 11,459.00 

รวม  347,481.96   414,304.99   425,802.48  
ที มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที  31 มีนาคม 2562) 

 จากตารางที  13 พบว่า ในปี 2562-2564 สหกรณ์มีแผนในการแปรรูปผลผลิตเพิ มขึ้นทุกปี โดย 

ในปี 2562 สหกรณ์มีแผนแปรรูปผลผลิตทั้งหมด จ านวน 347,481.96 ตัน ในปี 2563 มีแผนแปรรูปผลผลิต

ทั้งหมดจ านวน 414,304.99 ตัน เพิ มขึ้นร้อยละ 19.23 จากปีก่อนหน้า และในปี 2564 มีแผนแปรรูปผลผลิต

ทั้งหมดจ านวน 425,802.48 ตัน เพิ มขึ้นร้อยละ 2.78 จากปีก่อนหน้า ค านวณปริมาณแปรรูปเฉลี ยได้ จ านวน 

395,863.14 ตันต่อปี สหกรณ์มีแผนการแปรรูปผลผลิตเพิ มขึ้นทุกปีในเกือบทุกกลุ่มสินค้า ยกเว้น  

กลุ่มมันส าปะหลัง ทั้งนี้ เนื องจากบางสหกรณ์มีแผนการแปรรูปปี 2562 เพียงแค่ปีเดียว กลุ่มสินค้าที มีแผน  

การแปรรูปผลผลิตสูงสุด ได้แก่ กลุ่มโคนม กลุ่มปาล์มน้ ามัน และกลุ่มข้าว ตามล าดับ 

 4.3) เกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ตามแผนธุรกิจ 

  จากการที สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนการรวบรวมและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เพิ มข้ึนทุกปี (2562-2564) ซึ งคาดว่าจะมีเกษตรกรที ได้รับประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที  14 
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ตารางท่ี 14  จ านวนเกษตรกรคาดว่าจะได้รับประโยชน์แยกตามรายกลุ่มสินค้า 

ที ่ กลุ่มสินค้า 
เกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ (ราย) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 กาแฟ 40 50 60 

2 ข้าว 12,744 13,217 13,700 

3 โคนม 3,542 3,664 3,763 

4 ประมง 240 263 286 

5 ปศุสัตว์ 12,411 13,207 14,057 

6 ปาล์มน้ ามัน - - - 

7 ผลไม ้ 1,811 1,884 1,977 

8 ผัก 37 42 48 

9 มันส าปะหลัง 2,657 2,970 3,411 

รวม 33,482 35,297 37,302 
ที มา : แบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที  31 มีนาคม 2562) 

 จากตารางที  14 พบว่า จากการที สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีแผนการรวบรวมและการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรเพิ มขึ้นทุกปี (2562-2564) ซึ งคาดการณ์ว่าจะมีเกษตรกรที ได้รับประโยชน์เพิ มขึ้นทุกปี 

โดยในปี 2562 มีเกษตรกรที คาดว่าจะได้รับประโยชน์ทั้งหมด จ านวน 33,482 ราย ในปี 2563 มีเกษตรกร 

ที คาดว่าจะได้รับประโยชน์ทั้งหมด จ านวน 35,297 ราย เพิ มขึ้นร้อยละ 5.42 จากปีก่อนหน้า และในปี 2564  

มีเกษตรกรที คาดว่าจะได้รับประโยชน์ทั้งหมด จ านวน 37,302 ราย เพิ มขึ้นร้อยละ 5.68 จากปีก่อนหน้า 

จ านวนเกษตรกรที คาดว่าจะได้รับประโยชน์เฉลี ย จ านวน 35,360 รายต่อปี 

3.4 ปัญหาและอุปสรรค 

 จากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ สามารถสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคได้ ดังนี้ 

 1) ด้านโครงการ/งบประมาณ 

     1.1) โครงการเร่งด่วน มีระยะเวลาในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างน้อย และสหกรณ์

ไม่มีความรู้ในเรื องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ 

     1.2) สหกรณ์ต้องจัดหาเงินทุนเพิ มเติมในกรณีที จัดซื้อจัดจ้างโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ได้ 

ในวงเงินที สูงกว่างบประมาณที ได้รับ 

     1.3) สหกรณ์ไม่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์บางรายการท าให้ไม่สามารถด าเนินธุรกิจรวบรวม

หรือแปรรูปได้ตามแผนงานที ตั้งไว้ 
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     1.4) สหกรณ์ไม่สามารถตรวจรับโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์บางรายการได้ตามกรอบเวลา 

เนื องจากมีอุปสรรคในการก่อสร้าง/ติดตั้ง เช่น ฝนตก น้ าท่วม สถานที ติดตั้งไม่มีความพร้อม เป็นต้น 

 2) ด้านการผลิต รวบรวมและแปรรูป 

     2.1) ปัญหาสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง, น้ าท่วม, โรคระบาด) ท าให้ผลผลิตน้อย

ไม่สม  าเสมอ สหกรณ์ไม่สามารถรวบรวมผลผลิตได้หรือรวบรวมได้น้อย 

     2.2) การด าเนินธุรกิจรวบรวมข้ึนอยู่กับฤดูกาลผลิต ท าให้ปริมาณการรวบรวมไม่สม  าเสมอทั้งปี 

     2.3) การเปลี ยนแปลงแนวนโยบายของภาครัฐมีผลกับการด าเนินธุรกิจในแต่ละปีท าให้ 

การด าเนินธุรกิจในแต่ละปีไม่เป็นไปตามแผนที วางไว้เท่าที ควร 

     2.4) เกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่ายช่องทางอื น ไม่จ าหน่ายให้กับสหกรณ์ 

     2.5) สหกรณ์มีพ้ืนที จ ากัดในการด าเนินธุรกิจ จึงไม่สามารถเพิ มปริมาณรวบรวมผลผลิตได้ 

     2.6) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจรวบรวมหรือแปรรูป 

     2.7) สหกรณ์มีต้นทุนการผลิตสูง 

 3) ด้านการตลาด 

     3.1) ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  

     3.2) ความต้องการของลูกค้ามีความผันแปรสูง  

     3.3) บุคลากรขาดความรู้ทางการตลาดและการจัดการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ 

การใช้ระบบออนไลน์ในการจ าหน่ายสินค้า 

     3.4) คู่แข่งขันทางการตลาดมีมาก การแข่งขันทางการค้าสูงอันเนื องจากมาจากสาเหตุต่างๆ 

อาทเิช่น นโยบายการเปิดเสรีการค้า 

     3.5) การฝากขายสินค้ามีต้นทุนสูงเนื องจากค่าจัดวางจ าหน่ายสินค้าที สูงถึงร้อยละ 30 

     3.6) สหกรณ์ไม่มีตลาดที แน่นอน และไม่สามารถขยายตลาดการจ าหน่ายสินค้าแปรรูปให้เพิ มขึ้นได้ 

     3.7) ความผันผวนด้านราคาสินค้าเกษตรท าให้สภาวะตลาดไม่แน่นอน  

 4) ด้านการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ 

     4.1) สหกรณ์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐาน/อุปกรณ์ที ได้รับอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพเนื องจากขาดอุปกรณ์เสริมอื นๆ ที จ าเป็นหรือส าคัญในกระบวนการผลิต รวบรวม แปรรูป  

     4.2) สหกรณ์ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์บางรายการ 

     4.3) บุคลากรของสหกรณ์ยังขาดความช านาญในการใช้งานอุปกรณ์ที ได้รับสนับสนุน  

     4.4) อุปกรณ์บางรายการมีปัญหาในการใช้งาน ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื อง 

     4.5) พ้ืนที  สถานที หรือโครงสร้างไม่มีความเหมาะสม ท าให้ไม่สามารถใช้งานโครงสร้าง

พ้ืนฐาน/อุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่สามารถด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผน 
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3.5 ข้อเสนอแนะ 

 จากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการฯ สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 1) ด้านโครงการ/งบประมาณ 

      1.1) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้มีความเพียงพอ สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ หากมีการตัดงบประมาณที สนับสนุนน้อยลงจากที สหกรณ์ได้ขอ ควรมีการแจ้ง

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งแสดงเหตุผลที ต้องปรับลดหรือตัดงบประมาณ 

     1.2) ควรจัดท าแนวทางปฏิบัติในการของบประมาณให้ชัดเจน และให้ระยะเวลาในการขอ

สนับสนุนไม่เร่งรัดจนเกินไป เพื อให้การของบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอน 

การด าเนินงานให้ลดลง 

 2) ด้านการผลิต รวบรวมและแปรรูป 

     2.1) ควรมีการเพิ มศักยภาพการแปรรูปอย่างครบวงจร (ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า) เช่น 

เพิ มอุปกรณ์เสริมส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  

     2.2) ควรจัดหาวิทยากรเพื อให้ความรู้และส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในการพัฒนาผลผลิต 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด 

     2.3) ภาครัฐควรจัดหาแหล่งเงินทุนที เหมาะสมให้กับสหกรณ์ โดยสนับสนุนเงินทุนปลอด

ดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต  าในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

     2.4) ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื องผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการผลิต 

 3) ด้านการตลาด 

     3.1) ควรจัดให้มีพ้ืนที จ าหน่ายสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที ส่วนราชการ เช่น ที ศาลากลาง

จังหวัด รวมถึงจัดหาช่องทางการจ าหน่ายอื น และประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ทางช่องทางต่าง ๆ 

     3.2) ควรจัดท าโครงการความร่วมมือระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกับมหาวิทยาลัยและ

สถานศึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการกระตุ้นการใช้สินค้าสหกรณ์ และสร้างจุดจ าหน่ายสินค้าสหกรณ์  

ในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา เช่น Product Exhibition Corner of Cooperative ในการจ าหน่ายสินค้า 

ให้สหกรณ์  

     3.3) ภาครัฐควรสนับสนุนการจัดท าแผนการตลาดของสหกรณ์และจัดฝึกอบรมบุคลากร 

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื อให้ทราบแนวโน้มของตลาด 

     3.4) ควรจัดประชุม/สัมมนา แสดงสินค้าจากสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและรายจังหวัด ร่วมกับ

กระทรวงพาณิชย์/พาณิชย์จังหวัด เพื อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้แลกเปลี ยนสินค้าและทราบความต้องการชนิดสินค้า

หรือบริการหรือช่องทางจ าหน่าย รวมถึงความต้องการสินค้าที ถูกที ถูกเวลา 
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     3.5) ควรจัดท าเว็บไซต์เพื อประชาสัมพันธ์สินค้าและสั งซื้อสินค้าทางออนไลน์ รวมถึงการส่ง

สินค้าถึงผู้บริโภคให้เท่าทันกับการแข่งขันในโลกเทคโนโลยีดิจิตอลและนโยบาย 4G ของรัฐบาล  

     3.6) ควรส่งเสริมให้สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลผลิตในที ประชุมกลุ่มสมาชิก 

 4) ด้านการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ 

     4.1) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตร มี เครือข่ายในการให้บริการและ 

ใช้ประโยชน์อุปกรณ์ร่วมกัน 

     4.2) ควรจัดให้มีทีมช่างเทคนิคเพื อตรวจติดตามการใช้งาน ซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา 

รวมทั้งให้ความรู้และค าแนะน าในการใช้งาน 

 

3.6 ผลจากการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง/ติดตั้ง และการใช้ประโยชน์ 

 คณะผู้ประเมินสุ่มลงพ้ืนที ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง/ติดตั้ง และ 

ใช้ประโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 7 แห่ง ใน 3 จังหวัด ดังนี้ 

 วันที  11 มิถุนายน 2562 เข้าประเมิน 3 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 

จ ากัด สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรเพื อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จ ากัด  

 วันที  16 - 18 มิถุนายน 2562 เข้าประเมิน 4 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบ จังหวัด

บุรีรัมย์, สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ , สหกรณ์การเกษตรเพื อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ 

จ ากัด จังหวัดบุรีรัมย์ และสหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 

 สรุปผลจากการลงพ้ืนที ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง/ติดตั้ง และใช้ประโยชน์
ของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

1) สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด  จังหวัดนครปฐม 

    1.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน 

สหกรณไ์ด้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จ านวน 13 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที  15  
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ตารางท่ี 15 รายการที ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด 

ล าดับ รายการ จ านวน 
หน่วย

นับ 

งบประมาณ สถานะรายการ 

ได้รับ

จัดสรร 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

ก่อสร้าง/

ติดตั้ง

เสร็จสิ้น 

ใช้

ประโยชน์

แล้ว 

1 
เครื องบรรจุสูญญากาศ 2 ช่อง  

ขนาดปั้ม 302 m3/h 
1 เครื อง 468,000 441,054 /  

2 
เครื องบรรจุสูญญากาศ ขนาด

ปั้ม  21 m3/h 
4 เครื อง 282,600 265,017 / / 

3 

เครื องบรรจุสูญญากาศแบบ  

Skin Pack ขนาดปั้ม 100 

m3/h 

1 เครื อง 900,000 813,735 / / 

4 

เครื องสไลด์เนื้อ ขนาด 0.5 

แรงม้า ไฟฟา้ 370 วัตต์ ใบมีด

ขนาด 350 มม. 

4 เครื อง 212,400 212,400 / / 

5 

เครื องสไลด์เนื้ออัตโนมัติ ขนาด 

1,500 วัตต์ ไฟฟ้า 380 V. 

50Hz ใบมีดขนาด 363 มม. 

2 เครื อง 171,000 171,000 / / 

6 
ชุดมีดเลาะซากและตัดแต่ง 

เนื้อโค 
1 ชุด 162,000 162,000 / / 

7 

รถห้องเย็น 4 ล้อ พร้อมตู้และ

เครื องท าความเย็นอุณหภูมิ -20 

องศาเซลเซียส ขนาด 150 

แรงม้า 

1 คัน 720,000 720,000 / / 

8 

ระบบน้ าร้อนท าความสะอาด 

ท าอุณหภูมิ 90 องศา ขนาด 

300 ลิตร/ชั วโมง 1 ชุด 

1 ชุด 450,000 450,000 / / 

9 
เลื อยสายพานตัดกระดูก ขนาด 

2 แรงม้า 
1 เครื อง 162,000 162,000 / / 
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ตารางท่ี 15 รายการที ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด (ต่อ) 

ล าดับ รายการ จ านวน 
หน่วย

นับ 

งบประมาณ สถานะรายการ 

ได้รับ

จัดสรร 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

ก่อสร้าง/

ติดตั้ง

เสร็จสิ้น 

ใช้

ประโยชน์

แล้ว 

10 

ห้องเย็นส าเร็จรูป พร้อมเครื อง

ท าความเย็น อุณหภูมิ -30-25 

องศาเซลเซียส ขนาด 3x3x4 

เมตร 

1 ห้อง 990,000 986,112   

11 

ห้องเย็นส าเร็จรูป พร้อมเครื อง

ท าความเย็น อุณหภูมิ -5-25 

องศาเซลเซียส ขนาด 5x8x5.5 

เมตร 

5 แห่ง 4,050,000 4,044,600   

12 

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส ารอง 

ขนาด พิกัดก าลงัที  

400/230V., 3PH.,4w., 

50Hz.,0.8P.F. 

1 ชุด 914,800 905,220   

13 อุปกรณ์ล้างเครื องมือ 3 ชุด 432,000 432,000 / / 

รวม 9,914,800 9,765,138 10 9 

สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จ านวน 9,765,138 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.49 ของงบประมาณ

ที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้ว จ านวน 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 

และได้ใช้ประโยชน์แล้ว จ านวน 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 

    1.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน 

(1) เครื องบรรจุสูญญากาศ ขนาดปั้มป์ 21 m3/h จ านวน 4 เครื อง ใช้บรรจุเนื้อโคขุน 

ที  Butcher Shop ของสหกรณ์ท้ัง 4 แห่ง เฉลี ยปริมาณ 500 กก./เดือน 

(2) เครื องบรรจุสูญญากาศแบบ Skin Pack ขนาดปั้มป์ 100 m3/h จ านวน 1 เครื อง ใช้บรรจุ

เนื้อโคขุนแบบ Skin Pack เฉลี ยปริมาณ 500 กก./เดือน นอกจากนี้ยังมีแผนการใช้งานในอนาคต คือ บรรจุ

แบบ Skin Pack ส่งห้างบิ๊กซี ปริมาณ 200 กก./วัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

(3) เครื องสไลด์เนื้อ ขนาด 0.5 แรงม้า ไฟฟ้า 370 วัตต์ ใบมีดขนาด 350 มม.  จ านวน  

4 เครื อง ใช้ท าเนื้อสไลด์ที  Butcher Shop ของสหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง จากเดิมที จ าหน่ายเป็นเนื้อตัดแต่งธรรมดา 

ช่วยเพิ มมูลค่า โดยใช้กับเนื้อโคขุนเฉลี ยปริมาณ 10 กก./วัน/เครื อง หรือ 300 กก./เดือน 
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(4) เครื องสไลด์เนื้ออัตโนมัติ ขนาด 1,500 วัตต์ ไฟฟ้า 380 V. 50Hz ใบมีดขนาด 363 มม. 

จ านวน 2 เครื อง เป็นเครื องสไลด์ที มีก าลังการผลิตสูง สามารถใช้สไลด์เนื้อได้มากกว่า 300 -400 กก./วัน  

ทั้งนี้ปัจจุบันสหกรณ์ใช้สไลด์เนื้อโคขุนเฉลี ย 500 กก./เดือน แต่ในอนาคตจะได้ใช้งานมากขึ้นหากสหกรณ์ได้

โควตาจ าหน่าย Modern Trade (ห้างบิ๊กซี) 

(5) ชุดมีดเลาะซากและตัดแต่งเนื้อโค จ านวน 1 ชุด ใช้เลาะซากและตัดแต่งเนื้อโคเฉลี ย  

40,000 กก./เดือน 

(6) รถห้องเย็น 4 ล้อ พร้อมตู้และเครื องท าความเย็นอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ขนาด  

150 แรงม้า จ านวน 1 คัน ใช้ขนส่งเนื้อโคขุนโดยปัจจุบันได้วิ งเป็นระยะทางกว่า 40,000 กม. แล้ว 

(7) ระบบน้ าร้อนท าความสะอาด ท าอุณหภูมิ 90 องศา ขนาด 300 ลิตร/ชั วโมง จ านวน  

1 ชุด ใช้ท าความสะอาดเครื องมืออุปกรณ์ 

(8) เลื อยสายพานตัดกระดูก ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 1 เครื อง ใช้ตัดกระดูก โดยเดิมสหกรณ์

มีเลื อยสายพานตัดกระดูกขนาด 1 แรงม้า ซึ งท างานได้ไม่ต่อเนื อง เมื อได้รับอุปกรณ์นี้สหกรณ์สามารถตัดกระดูก

ได้รวดเร็วขึ้น ปริมาณมากขึ้น ปัจจุบันสหกรณ์ใช้เลื อยสายพานตัดกระดูกกับเนื้อโคขุนเฉลี ย 600 กก./เดือน 

(9) อุปกรณ์ล้างเครื องมือ จ านวน 3 ชุด ใช้ท าความสะอาดเครื องมืออุปกรณ์ โดยมีการใช้งาน

แล้ว 1 ชุด ส่วนอีก 2 ชุดรอติดตั้งในโรงแปรสภาพที อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

ส าหรับรายการที ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) เครื องบรรจุสูญญากาศ 2 ช่อง ขนาดปั้มป์ 302 m3/h ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื องจาก 

อยู่ระหว่างปรับปรุงพ้ืนที ผลิต เนื องจากเครื องมีขนาดใหญ่กว่าประตูทางเข้า ทั้งนี้คาดว่าจะใช้ประโยชน์   

ในวันที  1 กรกฎาคม 2562 

(2) ห้องเย็นส าเร็จรูปทั้งสองรายการ และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส ารอง ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

เนื องจากต้องรอติดตั้งในโรงแปรสภาพโค ซึ งอยู่ระหว่างก่อสร้าง ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงแปรสภาพโคล่าช้า 

ไม่เป็นไปตามแผนที ก าหนด เนื องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาด าเนินการติดตั้งสายไฟล่าช้าและการจ่ายไฟ  

3 เฟสไม่สม  าเสมอ บางช่วงเป็น 2 เฟส ซึ งท าให้ผู้รับเหมาไม่สามารถก่อสร้างได้ตามก าหนดการ ทั้งนี้  สหกรณ์

คาดการณ์ว่าจะสามารถด าเนินการก่อสร้างโรงแปรสภาพโคเสร็จสิ้นพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์  ภายในเดือน

พฤศจิกายน 2562 และเมื อท าการทดสอบการใช้งานแล้วจะสามารถใช้ประโยชน์ห้องเย็นและอุปกรณ์ระบบ

ไฟฟ้าส ารองได้ภายในเดือนมกราคม 2563 

1.3) แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ 

(1) ในระหว่างก่อสร้างโรงแปรสภาพโค สหกรณ์จะด าเนินการขอเลขสถานประกอบการ EST 

จากกรมปศุสัตว์ไปพร้อม ๆ กันด้วย ซึ งเป็นการรับรองสถานประกอบการเพื อการส่งออกที ได้มาตรฐาน GMP 

และ HACCP 
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(2) สหกรณ์ได้ตกลงท าธุรกิจกับบิ๊กซี โดยจะเริ มส่งเนื้อโคแพ็คสุญญากาศให้กับบิ๊กซี ปริมาณ 

200 กก./วัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสินค้าจะจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ KU Beef 

(3) สหกรณ์อยู่ระหว่างด าเนินการปรับเปลี ยนการเลี้ยงโคของสมาชิกให้ได้รับมาตรฐาน GAP 

หรือ GFM  

 2) สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด  จังหวัดนครปฐม 

     2.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน 

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ และสิ งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 

รวมทั้งสิ้น 10 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที  16 

ตารางท่ี 16  รายการที ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด 

ล าดับ รายการ จ านวน 
หน่วย

นับ 

งบประมาณ สถานะรายการ 

ได้รับจดัสรร 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

ก่อสร้าง/

ติดตั้ง

เสร็จสิ้น 

ใช้

ประโยชน์

แล้ว 

1 
โครงหลังคาคลุมบริเวณรับนม

ดิบ ขนาด 453 ตารางเมตร 
1 แห่ง 2,430,000 2,340,000 / / 

2 
เครื องแยกครีมพร้อมชุดฆ่าเชื้อ  

ขนาด 5,000 ลิตร/ชม. 
1 เครื อง 8,280,000 8,224,020 /  

3 
ชั้นวางและจัดเก็บรักษา

ผลิตภัณฑน์มยู.เอช.ที 
700 ชุด 2,547,000 2,543,090 /  

4 ชุดเครื องล้างถังนมแบบอัตโนมตัิ 1 ชุด 1,170,000 1,155,600 / / 

5 
ชุดถังปรุงผสม พร้อมอุปกรณ์  

ขนาด 6,000 ลิตร 
1 ชุด 4,477,900 4,477,900 /  

6 
ชุดอุปกรณ์และเครื องมือ

ตรวจสอบคุณภาพนม 
1 ชุด 1,350,000 1,349,910 /  

7 
ถังเก็บน้ านมดบิพร้อมอุปกรณ์ 

ขนาด 15 ตัน 
2 ถัง 5,400,000 5,325,390 /  

8 
ถังเก็บรักษานมปลอดเชื้อ พร้อม

ระบบ CIPP ขนาด 15 ตัน 
1 เครื อง 16,200,000 16,130,250 /  

9 รถโฟร์คลิฟท์ ขนาด 1.6 ตัน 1 คัน 1,503,000 818,550 /  
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ตารางท่ี 16  รายการที ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด (ต่อ) 

ล าดับ รายการ จ านวน 
หน่วย

นับ 

งบประมาณ สถานะรายการ 

ได้รับจดัสรร 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

ก่อสร้าง/

ติดตั้ง

เสร็จสิ้น 

ใช้

ประโยชน์

แล้ว 

10 

ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์นมพาส

เจอร์ไรส์พร้อมชุดท าความเย็น 

ความจ ุ150,000 ซอง ขนาด 

8x10x3 เมตร 

1 ห้อง 1,620,000 1,588,950 / / 

รวม 44,977,900 43,953,660 10 3 

 

 สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จ านวน 43,953,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.72  

ของงบประมาณที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้วทั้ง 10 รายการ แต่ได้ใช้

ประโยชน์เพียง 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.00 

     2.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน 

(1) โครงหลังคาคลุมบริเวณรับนมดิบ ขนาด 453 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง ใช้คลุม

บริเวณรับน้ านมดิบ โดยศูนย์รับน้ านมดิบได้รับผลผลิตเฉลี ย 42.5 ตัน/วัน 

(2) ชุดเครื องล้างถังนมแบบอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด สหกรณ์ติดตั้งไว้ที ศูนย์รับน้ านมดิบ 

สามารถให้บริการสมาชิกและเกษตรกรเครือข่ายได้สะดวกรวดเร็วยิ งขึ้น 

(3) ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์พร้อมชุดท าความเย็น ความจุ 150,000 ซอง 

ขนาด 8x10x3 เมตร จ านวน 1 ห้อง ใช้เก็บรักษาคงคุณภาพผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์เฉลี ย 25 ตัน/วัน 

 ส าหรับรายการที ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื องจาก สหกรณ์ยังอยู่ในระหว่างขอใบอนุญาต

ผลิตอาหารและเลขสารระบบจาก อย. นอกจากนี้ โรงงาน UHT ที ได้ท าการติดตั้งอุปกรณ์ไว้นั้นยังไม่สามารถ

เดินเครื องจักรได้ เพราะเกิดข้อผิดพลาดขณะที บริษัทผู้รับจ้างท าการทดสอบระบบด้วยน้ าบาดาลที มีค่าคลอไรด์

สูงกว่ามาตรฐานจึงท าให้เกิดสนิมในเครื องจักร ทั้งนี้สหกรณ์ได้ท าการติดตั้งระบบ RO เพื อแก้ไขปัญหาน้ ามี 

ค่าคลอไรด์สูง ขณะที ส่วนของเครื องจักรนั้นอยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขโดยผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถใช้

ประโยชน์จากอุปกรณ์ในการผลิตนมกล่อง UHT ได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 

     2.3) แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ 

(1) สหกรณ์มีแผนการผลิตและจ าหน่ายนม UHT พร้อมดื ม 4 รสชาติ ภายใต้แบรนด์ของ

สหกรณ ์ได้แก่ รสจืด รสหวาน รสสตรอเบอร์รี  และรสใบเตย  
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(2) สหกรณ์ให้การแนะน าสมาชิกของสหกรณ์ในการปรับเปลี ยนรูปแบบการผลิตให้ได้

มาตรฐาน GFM หรือ GAP 

 3) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จ ากัด  จังหวัดนครปฐม  

     3.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน 

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ และสิ งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 

รวมทั้งสิ้น 4 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที  17 

ตารางท่ี 17  รายการที ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์การเกษตรเพื อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครปฐม จ ากัด 

ล าดับ รายการ จ านวน 
หน่วย

นับ 

งบประมาณ สถานะรายการ 

ได้รับจดัสรร 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

ก่อสร้าง/

ติดตั้ง

เสร็จสิ้น 

ใช้

ประโยชน์

แล้ว 

1 โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วนั 1 แห่ง 9,360,000 8,752,500 / / 

2 
เครื องชั งบรรจุข้าวสาร

อัตโนมัต ิ
1 เครื อง 720,000 249,750 / / 

3 เครื องยิงสี ขนาด 300 ช่อง 1 เครื อง 1,710,000 1,710,000 / / 

4 
เครื องเย็บกระสอบข้าวสาร

อัตโนมัต ิ
1 เครื อง 450,000 429,624 / / 

รวม 12,240,000 11,141,874 4 4 

 สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จ านวน 11,141,874 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.03  

ของงบประมาณที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์แล้วทั้ง  

4 รายการ 

     3.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน 

 รายการที ได้รับการสนับสนุนทุกรายการ สหกรณ์ได้น ามาใช้ประโยชน์ในการรับซื้อ

ข้าวเปลือกจากสมาชิกและน ามาแปรรูปสีเป็นข้าวสาร  

 4) กลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบ  จังหวัดบุรีรัมย ์

     4.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน 

 กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ และสิ งก่อสร้าง จ านวน 

1 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที  18  
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ตารางท่ี 18  รายการที ได้รับสนับสนุนของกลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบ 

ล า 

ดับ 
รายการ จ านวน 

หน่วย

นับ 

งบประมาณ สถานะรายการ 

ได้รับจดัสรร 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

ก่อสร้าง/

ติดตั้ง

เสร็จสิ้น 

ใช้

ประโยชน์

แล้ว 

1 
โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วนัพร้อม

อุปกรณ์โรงเรือน 
1 แห่ง 1,350,000 13,410,000 / / 

2 
เครื องชั งและบรรจุกึ งอัตโนมัติ 

ขนาด 15-50 กิโลกรัม 
1 เครื อง 450,000 360,000 / / 

3 
เครื องซีลสูญญากาศขนาด 1 

แรงม้า 
1 เครื อง 108,000 90,000 / / 

4 เครื องยิงสี ขนาด 130 ช่อง 1 เครื อง 2,430,000 2,412,000 / / 

รวม 16,443,000 16,272,000 4 4 

 กลุ่มเกษตรกรเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน 16,272,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.96  

ของงบประมาณที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรได้ด าเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์แล้ว

ทุกรายการ  

     4.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน 

 รายการที ได้รับการสนับสนุนทุกรายการได้น ามาใช้ประโยชน์ในการสีข้าวแล้วแต่ยัง 

ไม่เต็มก าลังการผลิต เนื องจากการก่อสร้างโรงสีแล้วเสร็จไม่ตรงกับระยะเวลารวบรวมผลผลิต ซึ งในระยะแรก  

กลุ่มฯ ได้มีการสีข้าวในช่วงกลางวัน ท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง ต่อมาได้รับค าแนะน าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า 

ถ้ากลุ่มฯ สีข้าวในช่วงตอนกลางคืน หรือวันหยุด เนื องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีคนใช้ไฟฟ้ามีจ านวนน้อย ท าให้

สามารถลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบร้อยละ 50 

 4.3) แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ 

 กลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบ ได้ก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 

2,000 ตัน เพื อแปรรูปเป็นข้าวสารจ าหน่าย เบื้องต้นขณะนี้ทางบริษัทการบินไทย จ ากัด ได้สั งซื้อข้าวสารของ

กลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบแล้ว จ านวนกว่า 100 ตัน ปัจจุบันมีสมาชิก จ านวน 405 คน ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพหลักท านา โดยด าเนินธุรกิจสินเชื อ , ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เช่น ปุ๋ย , ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

รวบรวมข้าวเปลือกเพื อการแปรรูป , ธุรกิจแปรรูป ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยกลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบได้มี 

การเชื อมโยงเครือข่ายข้าวเปลือกกับสหกรณ์การเกษตรที รวบรวมข้าวเปลือกในพ้ืนที ใกล้เคียง ได้แก่ สหกรณ์

การเกษตรคูเมือง จ ากัด , สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง จ ากัด , สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จ ากัด , กลุ่มท านา
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แปลงใหญ่ในพ้ืนที ใกล้เคียง และการเชื อมโยงเครือข่ายข้าวสารกับกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อวากิลบุรีรัมย์ สหกรณ์

การเกษตรนาโพธิ์ จ ากัด และกลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้เข้ามาให้ค าแนะน าในการจัดท ามาตรฐานการผลิต 

GMP และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอ GMP  

 5) สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

     5.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน 

 สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนสิ งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที  19 

ตารางท่ี 19  รายการที ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

งบประมาณ สถานะรายการ 

ได้รับ

จัดสรร 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

ก่อสร้าง/

ติดตั้ง

เสร็จสิ้น 

ใช้

ประโยชน์

แล้ว 

1 
อาคารรวบรวมและแปรรูป  

ขนาด 400 ตารางเมตร 
1 แห่ง 1,980,000 1,972,800 / /** 

 สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จ านวน1,972,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.64 ของ

งบประมาณที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์จากอาคารแล้ว 

     5.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน 

  การใช้ประโยชน์จากอาคารไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ของบประมาณสนับสนุน โดยอาคาร

ส่วนหนึ งใช้เป็นส านักงานของสหกรณ์ และอีกส่วนหนึ งส าหรับขายสินค้าทั วไป ซึ งสหกรณ์ได้ให้เหตุผลว่า 

สหกรณ์ก าลังสร้างส านักงานแห่งใหม่ จึงได้ขอใช้อาคารรวบรวมและแปรรูป เป็นส านักงานชั วคราว ประกอบ

กับสหกรณ์ได้มีการรับพนักงานเพิ มเข้ามาจ านวนมาก จึงไม่มีสถานที ท างานเพียงพอต่อการท างานของ

เจ้าหน้าที สหกรณ์ รวมทั้งอาคารรวบรวมและแปรรูปที ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวไม่เหมาะสมส าหรับ  

การรวบรวมสินค้า ซึ งรูปแบบอาคารเป็นอาคารเอนกประสงค์ 

 5.3) แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ 

สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด มีแผนงานจะรวบรวมผลผลิต ประกอบด้วย 1) ไก่พ้ืนเมือง  

(ไก่ประดู่หางด า) 2) พืชผัก 3) ข้าวโพดหวาน ข้อมูล ณ วันที  17 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ยังไม่ได้ด าเนินการ

รวบรวมผลผลิต แต่มีการใช้ประโยชน์จากอาคารไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ของบประมาณ ทั้งนี้ สหกรณ์มี

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีที ผ่านมา และที ประชุมมีมติให้ปรับปรุงอาคารรวบรวมและแปรรูป โดยจะมี 

การปรับปรุงด้านหน้าและด้านหลังอาคารเพื อให้รถยนต์สามารถขนถ่ายการรวบรวมผลผลิตได้โดยสะดวก 
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เพื อให้สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะผู้ประเมินได้ให้ค าแนะน าสหกรณ์รายงาน 

ความคืบหน้าในการใช้ประโยชน์อาคารดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแผนธุรกิจของสหกรณ์ให้

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

 6) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

     6.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน 

 สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนสิ งก่อสร้าง จ านวน1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที  20 

ตารางท่ี 20  รายการที ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์การเกษตรเพื อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 

ล า 

ดับ 
รายการ จ านวน 

หน่วย

นับ 

งบประมาณ สถานะรายการ 

ได้รับ

จัดสรร 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

ก่อสร้าง/

ติดตั้ง

เสร็จสิ้น 

ใช้

ประโยชน์

แล้ว 

1 
โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วนั พรอ้ม

อุปกรณ์และโรงเรือน 
1 แห่ง 13,500,000 13,392,000 /  

 สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จ านวน 13,392,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.2 ของ

งบประมาณที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จโรงสีเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

     6.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน 

  สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน  

ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และยังไม่ได้ด าเนินการสีข้าว เนื องจากรอการก่อสร้างเพิ มเติม ในการขยาย

ขนาดโรงสี ให้มีก าลังผลิตเป็นขนาด 60 ตัน/วัน โดยใช้งบประมาณของสหกรณ์ เพื อรองรับปริมาณ 

การข้าวเปลือกของสมาชิกที จะแปรรูปสีเป็นข้าวสาร  

 6.3) แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ 

สหกรณ์การเกษตรเพื อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด ได้มีแผนธุรกิจจัดหาสินค้า 

มาจ าหน่ายรวบรวมผลผลิต และแปรรูป โดยปัจจุบันสหกรณ์มีปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก ประมาณ 

50,000 ตัน/ปี สหกรณ์จึงได้ขอมมติที ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีก่อสร้างโรงสีเพิ มเติมเพื อขยายให้มีก าลังผลิต

เป็นขนาด 60 ตัน/วัน เพื อสอดคล้องกับประมาณข้าวเลือกที สหกรณ์รวบรวม โดยงบประมาณก่อสร้างของ

สหกรณ์การเกษตรเพื อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์  จ ากัด ส าหรับการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือน

สิงหาคม 2562 ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรเพื อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด มีการส่งข้าวสารให้กับ

ตลาดไท สกต.ธ.ก.ส. สุรินทร์ และสหกรณ์อื นๆ จุดเด่นของข้าวสหกรณ์การเกษตรเพื อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
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บุรีรัมย์ จ ากัด คือ เป็นข้าวที ปลูกในพ้ืนที ดินภูเขาไฟ ซึ งจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่พ้ืนที ภูเขาไฟในอดีต จึงท าให้ข้าว

ที นี มีจุดเด่นกว่าที อื น สหกรณ์การเกษตรเพื อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด มีศูนย์ธุรกิจ 5 ศูนย์ กระจาย

ไปทั วจังหวัด เพื อให้รองรับและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที ที จะมาใช้บริการ 

 7) สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด  จังหวัดนครราชสีมา 

7.1) สถานะรายการที่ได้รับสนับสนุน 

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนสิ งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดรายการดังตารางที  21 

ตารางท่ี 21  รายการที ได้รับสนับสนุนของสหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด 

ล า 

ดับ 
รายการ จ านวน 

หน่วย

นับ 

งบประมาณ สถานะรายการ 

ได้รับ

จัดสรร 

(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

ก่อสร้าง/

ติดตั้ง

เสร็จสิ้น 

ใช้

ประโยชน์

แล้ว 

1 
ศูนย์รวมรวมน้ านมดิบ            

ขนาด 60 ตัน/วนั 
1 แห่ง 17,729,000 16,240,000 / / 

 สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน จ านวน 13,392,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.6  

ของงบประมาณที ได้รับจัดสรร ทั้งนี้  สหกรณ์ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและได้ใช้ประโยชน์จาก 

ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบแล้ว 

7.2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์รายการที่ได้รับสนับสนุน 

สหกรณ์มีการใช้ประโยชน์ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบแล้วตั้งแต่วันที  14 มีนาคม 2562 ส าหรับ 

การก่อสร้างศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ สหกรณ์แจ้งว่า ได้มีการปรับเปลี ยนแบบแปลนการก่อสร้างจ านวนหลาย

รายการ เช่น ขยายขนาดอาคารให้ครอบคลุมอุปกรณ์ การเปลี ยนแปลงจุดติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมจากด้านล่าง  

มาไว้ด้านบน การปรับเปลี ยนพ้ืน การติดตั้งหลอดไฟฟ้า เพื อให้สอดคล้องกับการใช้งานและรองรับมาตรฐาน  

การผลิต GMP ซึ งได้รับค าแนะน าจากกรมปศุสัตว์ และกรมอุตสาหกรรมโรงงาน ซึ ง ในการปรับเปลี ยนแบบ

แปลนดังกล่าวสหกรณ์ได้มีการขอมติจากที ประชุมคณะกรรมการ และขออนุญาตด าเนินการต่อหน่วยงานที 

เกี ยวข้องแล้ว 

7.3) แนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ 

  เดิมสหกรณ์มีอาคารศูนย์รวบรวมน้ านมดิบพร้อมอุปกรณ์ขนาด 30 ตัน/วัน และต้องการ

ขยายขนาดอาคารศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เนื องจากอาคารและอุปกรณ์เดิมได้ใช้มานานแล้ว ท าให้อุปกรณ์ต่างๆ 

ใช้งานไม่ได้มาตรฐาน ประกอบกับสหกรณ์มีแผนที จะรับซื้อน้ านมดิบเพิ มขึ้น และน าอุปกรณ์บางส่วนจากศูนย์

รวบรวมน้ านมดิบเดิม (ขนาด 30 ตัน/วัน) ที สามารถใช้งานได้มารวมกับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบแห่งใหม่ (ขนาด 
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60 ตัน/วัน) สหกรณ์สามารถรวมรวมน้ านมดิบได้ จ านวน 12 ,410 ตัน/ปี เฉลี ย 35 ตัน/วัน โดยสหกรณ์ 

มีสมาชิก จ านวน 157 ราย ได้รับมาตรฐาน GAP จ านวน 80 ราย ปัจจุบันสหกรณ์ส่งน้ านมดิบให้กับบริษัทคู่ค้า 

เช่น เนสเล่ โฟร์โมสต์  

 



บทท่ี 4  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินโครางการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการ

ไทยนิยม ยั งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะท างานฯ มีข้อเสนอแนะที เกี ยวข้องกับการด าเนินงานและการติดตาม

ประเมินผลโครงการ ดังนี้  

1) ควรมีการศึกษาและถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ เช่น การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์
ที จะขอรับการสนับสนุน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน การรับรองมาตรฐาน GMP 
การศึกษาผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม เป็นต้น เพื อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการในลักษณะนี้ และป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  

2) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร 

3) เจ้าหน้าที ส่งเสริมที รับผิดชอบควรแนะน าสหกรณ์ให้เก็บข้อมูลของสมาชิกและสหกรณ์ ที ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้อุปกรณ์ที ได้รับในการผลิต รวบรวม แปรรูป และการจ าหน่าย เพื อประเมินความคุ้มค่า
และรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 

4) ควรแนะน าให้สหกรณ์มีแผนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที ได้รับการสนับสนุน และด าเนินการ
ตามแผนอย่างจริงจัง มีการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบและต่อเนื อง ในที ประชุม
คณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน และมีระบบการรายงานผลให้กรมฯทราบ 

5) การจัดให้มีการท า Workshop แก่บุคลากรสหกรณ์ที ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที ได้รับไม่มี
ประสิทธิภาพ เพื อน าเสนอปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  

6) ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ให้พร้อมในด้านการบริหารจัดการ การซ่อมและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ที ได้รับ 

7) ควรมีการประเมินโครงการอย่างเต็มรูปแบบ เพื อให้เห็นผลลัพธ์ที ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการหรือไม่อย่างไร 

8) ควรก าชับให้จังหวัดและสหกรณ์จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลส าหรับชี้แจงหน่วยงานภายนอก  
ที จะมาตรวจประเมิน  

9) การรายงานผลการด าเนินโครงการผ่านระบบ บางสหกรณ์มีข้อมูลคลาดเคลื อนจากความเป็นจริง 
ควรก าชับให้จังหวัดมีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลที รายงานให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต  า อันเนื องมาจาก
ปริมาณผลผลิตออกมามาก ในช่วงที มีการเก็บเกี ยวพร้อมๆกัน ท าให้เกิดการกระจุกตัวของผลผลิตในช่วงเวลา
เดียวกัน จนเกินความต้องการของตลาด ประกอบกับสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นสินค้าที เน่าเสียง่ าย ท าให้ต้อง
เร่งรีบขายออกไป ก็ยิ งท าให้ราคาตกต  าลงไปอีก และการแก้ไขปัญหาราคาผลิตทางการเกษตรตกต  า ก็มักจะ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือระยะสั้นๆเท่านั้น การน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นแนวทางหนึ งที จะ
ช่วยป้องกันการล้นตลาดของผลิตผลสด ซึ งช่วยให้ผลผลิตสดส่วนหนึ ง ไม่เข้าสู่ตลาดในช่วงที มีปริมาณผลผลิต
มากเกินความต้องการของตลาด  สามารถรองรับวัตถุดิบทางการเกษตรแล้วน าไปแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ  
ได้เป็นจ านวนมาก เป็นการช่วยไม่ให้ราคาผลิตผลตกต  า อีกทั้งเป็นการเพิ มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรที 
น ามาแปรรูปเป็นสินค้าเพื อใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค ช่วยให้สินค้าเกษตรมีอายุในการเก็บมากขึ้น มีการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตรที ได้มาตรฐานเพื อความปลอดภัยและเป็นที ยอมรับของผู้บริโภค และสามารถขยายตลาด
การค้าได้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งจ าหน่ายในประเทศและออกไปสู่ต่างประเทศ อันเป็นการช่วยเพิ มพูนรายได้
ให้แก่เกษตรกรและประเทศได้เป็นอย่างดี  

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรของประชาชน และเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนที 
ประชาชนผู้เป็นสมาชิกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นองค์กรที ไม่แสวงหาก าไร โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรซึ งเป็นสถาบันเกษตรกรแหล่งผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศที ส าคัญ อาทิเช่น  

ข้าว ผัก ผลไม้ มันส าปะหลัง กาแฟ ปาล์มน้ ามัน ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และ ประมง เป็นต้น ซึ งผลผลิตทางการเกษตร
เหล่านี้มักประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ท าให้ราคาตกต  าอยู่เสมอ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญ และพยายามแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลิตตกต  าในกลุ่มสินค้าดังกล่าวมาโดยตลอด หากมีการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้
ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน สามารถรวมรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยไปแปรรูปเพื อเพิ มมูลค่า
ผลผลิตเกษตร จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ นให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้ราคายุติธรรม บรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเรื องราคาผลผลิตตกต  าได้  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่า วิธีการที จะช่วยพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มี 
ความเข้มแข็ง สามารถเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ นได้  
จึงควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกับสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้มี 

ขีดความสามารถการด าเนินธุรกิจแปรรูป เพื อให้เกิดการเชื อมต่อกันเป็นห่วงโซ่อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต  
การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด ซึ งในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจการเกษตรมีการแข่งขันสูง การแปรรูป
เพื อสร้างมูลค่าเพิ ม รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน นับเป็นเรื องจ าเป็นอย่างมาก ดังนั้น  
การส่งเสริมให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื อให้การขับเคลื อนนโยบายของรัฐบาล และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิต 
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ทางการเกษตร เพื อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ งก่อสร้าง หรือวัสดุ อุปกรณ์ที เกี ยวเนื องกับการแปรรูป
ให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื อเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตรในท้องถิ นได้ในระดับ
หนึ ง และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ มให้แก่สินค้าเกษตร โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งนี้  
ในการคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที เข้าโครงการ จะพิจารณาจากสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรที ยังขาดแคลนอุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ที จ าเป็นต่อการแปรรูป แต่ต้องมีความเข้มแข็งและ
มีศักยภาพในการใช้และบ ารุงรักษาเครื องมือเครื องใช้เหล่านั้น ได้ด้วยตนเองอย่างยั งยืน  

2. วัตถุประสงค์โครงการ  

2.1 เพื อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์ ภาคการเกษตรและ 
กลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  

2.2 เพื อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที เกี ยวเนื องกับการแปรรูปการตลาด  
แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื อพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้า 
และสร้างมูลค่าเพิ มแก่สินค้าเกษตร 

2.3 เพื อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นกลไกขับเคลื อน
นโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน 

3. คุณสมบัติของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ 

3.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร 

3.2 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน 

3.3 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 

3.4 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร  
ที สอดคล้องกับโครงการที ขอรับการสนับสนุน  

3.5 กรณีมีสิ งปลูกสร้างในที ดิน สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที ดิน 
หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน และไม่มีภาระผูกพันการค้ าประกันจ านองหรือถ้ามีต้องเป็นการจ านองไว้กับกรมส่งเสริม
สหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น ที ดินต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจ ากัดเรื องกฎหมายผังเมืองและที ดิน
นั้นต้องมีขนาดเหมาะสมกับทรัพย์สินที ให้การอุดหนุน  

3.6 ที ดินตามข้อ 3.5) ต้องอยู่ในท าเลที ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆที เหมาะสมกับ 
การประกอบกิจกรรมในทรัพย์สินที ให้การอุดหนุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที ทางราชการก าหนด และในการบริหาร
ทรัพย์สินในที ดินดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับ
ชุมชนบริเวณนั้น 



 
45 การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

3.7 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ที มีศักยภาพในการแปรรูปเพื อเพิ มมูลค่า 
ทางการเกษตรที สอดคล้องกับการขอรับการสนับสนุน 

3.8 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร มีประสบการณ์ในการแปรรูปผลผลิตมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ รวบรวมผลผลิต (ที จะแปรรูป) แล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

3.9 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที เข้าร่วมโครงการ ต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการที ได้รับเงินอุดหนุน 

3.10 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

3.11 อุปกรณ์ที ขอต้องมีมูลค่าไม่ต  ากว่า 50,000 บาท 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จ านวน 99 แห่ง ที ด าเนินธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร 
และด าเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรใน 9 กลุ่มสินค้า วงเงินอุดหนุนรวม 410,620,600 บาท  ประกอบด้วย 

1) สินค้าข้าว   จ านวน   9 แห่ง   จ านวน  24 รายการ  วงเงิน    86,461,000  บาท   
2) สินค้าผัก   จ านวน   5 แห่ง   จ านวน  12 รายการ  วงเงิน    10,014,700  บาท 
3) สินค้าผลไม้   จ านวน  19 แห่ง  จ านวน  42 รายการ  วงเงิน    90,667,100  บาท  
4) สินค้าปาล์มน้ ามัน จ านวน   4 แห่ง   จ านวน   6 รายการ  วงเงิน    12,784,000  บาท 
5) สินค้ากาแฟ   จ านวน   6 แห่ง  จ านวน 10 รายการ   วงเงิน     5,236,500   บาท  
6) สินค้าโคนม   จ านวน  25 แห่ง  จ านวน 61 รายการ   วงเงิน  161,250,800  บาท  
7) สินค้าประมง   จ านวน   4 แห่ง  จ านวน  29 รายการ  วงเงิน     9,676,100  บาท  
8) สินค้าปศุสัตว์    จ านวน  12 แห่ง  จ านวน  43 รายการ  วงเงิน   33,250,800  บาท  
9) สินค้ามันส าปะหลัง  จ านวน  15 แห่ง  จ านวน  15 รายการ  วงเงิน     1,279,600  บาท 

5. พื้นที่ด าเนินการ   

ด าเนินการในพ้ืนที  42 จังหวัด  

6. งบประมาณ  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 410,908,100 บาท แยกออกเป็น 

- เงินอุดหนุนจ่ายขาด 410,620,600 บาท   
- งบด าเนินงาน  287,500 บาท (ส่วนภูมิภาค)  
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7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที เกี ยวข้องในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

8.1 ระยะเวลาด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือน
เมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561  

8.2 ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมการแปรรูปกลุ่มสินค้าเกษตร ตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์หรือ
สิ งก่อสร้างที ได้รับการสนับสนุน 

 

9. วิธีด าเนินการ  

9.1 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร 

9.2 ส ารวจความต้องการของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในเรื องเกี ยวกับการแปรรูป 

9.3 จัดท าโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งก าหนดคุณสมบัติ 
ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที จะเข้าร่วมโครงการ 

9.4 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที จะเข้าร่วมโครงการ จัดท ารายละเอียดและข้อมูล
ต่างๆ ตามที โครงการฯก าหนด แล้วเสนอผ่านส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพื อตรวจสอบและพิจารณาความเป็นไปได้  

9.5 กรมฯ ด าเนินการวิเคราะห์และคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
ตามคุณสมบัติที กรมฯ ก าหนด ภายใต้งบประมาณที กรมฯได้รับจัดสรร 

9.6 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จะต้องรีบ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที ก าหนดตาม
ค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ เรื อง การก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที   
17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และจะต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหา
หรือก่อสร้างในทุกรายการที ได้รับเงินอุดหนุน พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามโครงการฯ และค าแนะน าจากหน่วยงาน
ที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

9.7 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตาม เร่งรัดให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที ได้รับ
การสนับสนุนเงินอุดหนุน ด าเนินการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้างในทุกรายการให้เป็นไปตามแนวทางที  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด และแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 
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9.8 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการส่งเสริม แนะน า และรายงานผลกิจกรรมการแปรรูป
กลุ่มสินค้าเกษตร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ และสิ งก่อสร้างของสหกรณ์ภาคการเกษตรและ  
กลุ่มเกษตรกรที ได้รับการสนับสนุน ให้กรมฯ ทราบ ตาม ข้อ 8.2  

10. ตัวช้ีวัดโครงการ   

ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านแปรรูปสินค้าเกษตร 99 แห่ง    

ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที เข้าร่วมโครงการมีมูลค่า 
การแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ มข้ึน ร้อยละ 5 

11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

11.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ ง  
มีอ านาจต่อรองทางการตลาดสินค้าเกษตรมากขึ้น โดยเป็นศูนย์รวบรวมและแปรรูปสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร  

11.2 สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั วไปมีแหล่งจ าหน่าย
ผลผลิต เพิ มอ านาจต่อรองและสมาชิกและเกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ 300,000 ราย รวมทั้งส่งผลให้
เกษตรกรในพ้ืนที ขายผลผลิตได้ในราคาดีข้ึน  

11.3 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการแปร
รูปเพื อสร้างมูลค่าเพิ มส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ มขึ้น   

11.4 เสริมสร้างให้สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นที พึ งของสมาชิก
และชุมชนอย่างยั งยืน 

12 ผลสัมฤทธิ์  

12.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 เทียบ
กับปีที ผ่านมา 

12.2 สมาชิกของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรในพ้ืนที ที สหกรณ์ 
ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุน สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงกว่าตลาด  

 

************************************  
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ค าสั่งคณะท างานขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจก ากับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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แบบสอบถามการประเมนิผลโครงการและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน 

และเครื่องมืออุปกรณ์ของสหกรณ์ 
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รายการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน 239 รายการ 

ล าดับ จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สินค้า 
ประเภท
รายการ 

รายการ 
จ า 

นวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ ก่อสร้าง/
ติดตั้งเสร็จ

แล้ว 

ใช้
ประโยชน์

แล้ว 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

1 กาญจนบุรี 
สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง 
จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ 
รถบรรทุกห้องเย็นขนาด 6 ล้อ ขนาด 
150 แรงม้า 

1 คัน 1,350,000 1,350,000 / / 

2 กาญจนบุรี สหกรณ์โคนมท่าม่วง จ ากัด โคนม ครุภัณฑ์ เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 1 เครื อง 450,000 450,000 / / 

3 กาญจนบุรี สหกรณ์โคนมท่าม่วง จ ากัด โคนม ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์นม ขนาด 500 
ลิตร 

1 ชุด 4,766,800 4,766,800 /  

4 กาฬสินธุ์ 
สหกรณ์การเกษตรค าม่วง 
จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 15-20 
ตัน/ชั วโมง 

1 เครื อง 102,600 102,600 /  

5 กาฬสินธุ์ 
สหกรณ์การเกษตรยาง
ตลาด จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารคัดเกรด บรรจุหีบห่อ ขนาด 150 
ตารางเมตร 

1 แห่ง 1,350,000 1,309,500 / / 

6 กาฬสินธุ์ 
สหกรณ์การเกษตรยาง
ตลาด จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ ห้องเย็น ขนาด 10 ตัน 1 เครื อง 1,080,000 1,062,000 /  

7 ก าแพงเพชร 
สหกรณ์การเกษตรขาณุวร
ลักษบุรี จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลังพร้อมอุปกรณ์ 
ขนาด 80 ตัน/ชั วโมง 

1 เครื อง 270,000 270,000 / / 

8 ก าแพงเพชร 
สหกรณ์การเกษตรคลอง 
ขลุง จ ากัด 

ข้าว 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงสีข้าว ขนาด 10 ตัน /วัน 1 แห่ง 4,410,000 4,401,000   

9 ก าแพงเพชร 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขต
ปฏิรูปที ดินปางศิลาทอง 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ รถห้องเย็น 4 ล้อ ขนาด 2.5 แรงม้า 1 คัน 675,000 675,000 / / 

10 ขอนแก่น 
สหกรณ์โคนมขอนแก่น 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 1 เครื อง 405,000 402,300 / / 55 
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ล าดับ จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สินค้า 
ประเภท
รายการ 

รายการ 
จ า 

นวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ ก่อสร้าง/
ติดตั้งเสร็จ

แล้ว 

ใช้
ประโยชน์

แล้ว 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

11 จันทบุรี 
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌ
กูฎ จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ เครื องผสมปุ๋ย ขนาด 500 กิโลกรัม 1 เครื อง 225,000 225,000 / / 

12 จันทบุรี 
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌ
กูฎ จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ เครื องอัดเม็ด ขนาด 1 ตัน/ชั วโมง 1 เครื อง 81,000 81,000 /  

13 จันทบุรี 
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌ
กูฎ จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด 72 
ตารางเมตร 

5 แห่ง 288,000 279,000 / / 

14 จันทบุรี 
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌ
กูฎ จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารโรงผสมปุ๋ย ขนาด 960 ตาราง
เมตร 

1 แห่ง 3,888,000 2,520,000 / / 

15 จันทบุรี 
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌ
กูฎ จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารห้องเย็นและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรพร้อมอุปกรณ์ห้องเย็น ขนาด 
2,400 ตารางเมตร 

1 แห่ง 29,172,600 29,172,600 / / 

16 จันทบุรี 
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌ
กูฎ จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

เครื องชั งรถบรรทุก พร้อมแท่นหน้าเหล็ก 
ขนาด 80 ตัน 

2 ชุด 1,224,000 1,224,000 / / 

17 จันทบุรี 
สหกรณ์การเกษตรมะขาม 
จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด 
6x12 เมตร 

10 หลัง 576,000 540,000 / / 

18 จันทบุรี 
สหกรณ์การเกษตรมะขาม 
จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

ลานตาก ขนาด 4,500 ตารางเมตร 1 แห่ง 2,655,000 2,497,500 /  

19 จันทบุรี 
สหกรณ์การเกษตรมะขาม 
จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ 
รถบรรทุกห้องเย็นขนาด 6 ล้อ ขนาด 
240 แรงม้า 

1 คัน 2,790,000 2,781,000 /  

20 จันทบุรี 
สหกรณ์การเกษตรมะขาม 
จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ รถโฟล์คลิฟท์เครื องยนต์ ขนาด 2 ตัน 2 คัน 1,620,000 1,511,100 /  
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ล าดับ จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สินค้า 
ประเภท
รายการ 

รายการ 
จ า 

นวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ ก่อสร้าง/
ติดตั้งเสร็จ

แล้ว 

ใช้
ประโยชน์

แล้ว 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

21 จันทบุรี 
สหกรณ์การเกษตรมะขาม 
จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาด 2 ตัน 2 คัน 1,818,000 1,791,000 /  

22 จันทบุรี 
สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 1 เครื อง 450,000 396,000 / / 

23 จันทบุรี 
สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดซอง 1 เครื อง 495,000 495,000 / / 

24 จันทบุรี 
สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ รถห้องเย็น 1 คัน 765,000 765,000 / / 

25 จันทบุรี 
สหกรณ์โคนมสอยดาว 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 1 เครื อง 405,000 405,000 / / 

26 จันทบุรี 
สหกรณ์โคนมสอยดาว 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
ห้องเย็นตั้งพื้นส าเร็จรูป ขนาด 4 x 6 x 
3.10 เมตร 

1 ห้อง 900,000 900,000 / / 

27 จันทบุรี 
สหกรณ์โคนมสอยดาว 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ปรับปรุงระบบพาสเจอร์ไรส์ 
ขนาด 1,000 ลิตร/ชั วโมง 

1 ชุด 4,050,000 4,050,000 / / 

28 จันทบุรี 
สหกรณ์นิคมสอยดาว 
จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ขนาด 3,200 ตารางเมตร 

1 แห่ง 6,750,000 6,660,000 /  

29 ชลบุรี 
สหกรณ์โคนมบ้านบึง 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 1 เครื อง 450,000 441,000 / / 

30 ชลบุรี 
สหกรณ์โคนมบ้านบึง 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
เครื องบรรจุนมพาสเจอร์ไร้ส์ชนิดขวด 
ขนาด 1,200 ขวด/ชั วโมง 

1 เครื อง 1,800,000 1,750,500 /  
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ล าดับ จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สินค้า 
ประเภท
รายการ 

รายการ 
จ า 

นวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ ก่อสร้าง/
ติดตั้งเสร็จ

แล้ว 

ใช้
ประโยชน์

แล้ว 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

31 ชลบุรี 
สหกรณ์โคนมบ้านบึง 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องบรรจุไอศกรีม 1 เครื อง 720,000 688,500 /  

32 ชัยภูมิ 
สหกรณ์การเกษตรเมือง
ชัยภูมิ จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 15-20 
ตัน/ชั วโมง 

1 เครื อง 97,900 66,447 /  

33 ชัยภูมิ 
สหกรณ์โคนมเทพสถิต 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 1 เครื อง 192,600 144,000 / / 

34 ชุมพร 
สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ 
จ ากัด 

ปาล์ม
น้ ามัน 

ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

ที เทปาล์มพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ขนาด 90 
ตารางเมตร 

1 แห่ง 450,000 450,000 / / 

35 ชุมพร 
สหกรณ์การเกษตรเมือง
ชุมพร จ ากัด 

กาแฟ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โกดัง ขนาดพื้นที  340 ตารางเมตร 1 แห่ง 2,772,700 2,524,500 / / 

36 ชุมพร สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ ากัด 
ปาล์ม
น้ ามัน 

ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงคลุมลานสต๊อคปาล์ม ขนาด 1,763 
ตารางเมตร 

1 แห่ง 4,522,000 4,473,000 / / 

37 เชียงราย 
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต
วาวี จ ากัด 

กาแฟ ครุภัณฑ์ เครื องคั วกาแฟ ขนาด 10 กิโลกรัม/ครั้ง 1 เครื อง 441,000 428,535 / / 

38 เชียงราย 
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต
วาวี จ ากัด 

กาแฟ ครุภัณฑ์ 
เครื องสีเมล็ด/กะลากาแฟ ขนาด 500-
600 กิโลกรัม/ชั วโมง 

1 เครื อง 450,000 441,000 / / 

39 เชียงราย 
สหกรณ์โคนมเชียงราย 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบ 3 เครื อง 1,215,000 1,215,000 / / 

40 เชียงราย 
สหกรณ์โคนมเชียงราย 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
ชุดพาสเจอร์ไรส์ อัตโนมัติ ขนาด 2 ตัน/
ชั วโมง 

1 เครื อง 3,885,700 3,885,700 / / 

41 เชียงราย 
สหกรณ์โคนมเชียงราย 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ ชุดโฮโมจีไนส์ ขนาด 2 ตัน/ชั วโมง 1 ชุด 3,587,100 3,587,100 / / 

การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
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ล าดับ จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สินค้า 
ประเภท
รายการ 

รายการ 
จ า 

นวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ ก่อสร้าง/
ติดตั้งเสร็จ

แล้ว 

ใช้
ประโยชน์

แล้ว 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

42 เชียงราย 
สหกรณ์โคนมเชียงราย 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
รถห้องเย็น 4 ล้อ ส าหรับขนส่งผลิตภัณฑ์
นม 

1 คัน 558,600 558,600 / / 

43 เชียงราย 
สหกรณ์โคนมเชียงราย 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
ห้องเย็นส าเร็จรูปส าหรับจัดเก็บผลิตภัณฑ์
นม ขนาด 4.8 x 12 x 3.5 เมตร 

1 ห้อง 1,820,000 1,820,000 / / 

44 เชียงราย สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด ประมง ครุภัณฑ์ 
เครื องบดผสมอาหาร ขนาด 150 
กิโลกรัม/ชั วโมง 

1 เครื อง 53,100 53,100 /  

45 เชียงราย สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด ประมง ครุภัณฑ์ 
ตู้ช็อคอาหารเย็น/แข็ง ขนาด อุณหภูมิ-
40องศาเซลเซียสความจุ50-65 กิโลกรัม 

2 ตู ้ 717,200 717,200 /  

46 เชียงราย สหกรณ์ประมงพาน จ ากัด ประมง ครุภัณฑ์ ตู้นึ งอาหารสแตนเลส 1 เครื อง 49,500 49,500 /  

47 เชียงใหม ่
กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน้ า
ร้อน 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงเรือนรวบรวมและคัดแยกผลผลิต 
ขนาด 392 ตารางเมตร 

1 แห่ง 1,814,400 1,814,400 / / 

48 เชียงใหม ่
กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน้ า
ร้อน 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ ชุดเครื องแวกซ์ส้ม ขนาด 3.2 ตัน/ชั วโมง 1 ชุด 1,053,000 1,053,000 / / 

49 เชียงใหม ่
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ภาคเหนือ จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ 
รถห้องเย็นพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 150 
แรงม้า 

1 คัน 639,000 639,000 / / 

50 เชียงใหม ่
สหกรณ์โคนมการเกษตร
ไชยปราการ จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 
ขนาด 220 W / 50 - 60 เฮิร์ซ 

1 เครื อง 1,733,400 1,733,400 / / 

51 เชียงใหม ่
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
เครื องท าไอศกรีมนม ซอล์เสริฟ ระบบ
แอร์ปั๊ม ขนาด 56 ลิตร/ชั วโมง 3 หัว 

1 ชุด 288,900 220,527 / / 
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ล าดับ จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สินค้า 
ประเภท
รายการ 

รายการ 
จ า 

นวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ ก่อสร้าง/
ติดตั้งเสร็จ

แล้ว 

ใช้
ประโยชน์

แล้ว 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

52 เชียงใหม ่
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
ระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัตินมพาสเจอร์
ไรส์ ขนาด 2,000 ลิตร ต่อ ชั วโมง 

1 ชุด 1,350,000 1,348,200 / / 

53 เชียงใหม ่
สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั ง
เชียงใหม่ จ ากัด 

ผัก 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

ห้องเย็นพร้อมโกดังเก็บผลผลิต ขนาด 
360 ตารางเมตร 

1 แห่ง 3,600,000 2,939,400 / / 

54 เชียงใหม ่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่
เชียงใหม-่ล าพูน จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
ชุดเครื องผลิตเต้าหู้ไข่ ขนาด 500 หลอด/
ชั วโมง 8 หัวบรรจุ 

1 ชุด 445,900 445,900 / / 

55 เชียงใหม ่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่
เชียงใหม-่ล าพูน จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ ชุดเครื องล้างถาดไข่ ขนาด 500 ถาด/ครั้ง 1 ชุด 1,209,300 1,209,300 / / 

56 ตราด 
สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง 
จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ 
เครื องคัดมังคุด ขนาด 3 ตัน แบบถาดรับ
ออก 2 ด้าน 

4 เครื อง 1,070,800 1,017,300 / / 

57 ตราด 
สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ 
จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ เครื องคัดมังคุด มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ชุด 180,000 180,000 / / 

58 ตราด 
สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ 
จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ ชุดสายพานล าเรียงผลไม้ 1 ชุด 126,000 126,000 / / 

59 ตราด 
สหกรณ์การเกษตรเพื อการ
แปรรูปและส่งออกจังหวัด
ตราด จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ 
รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 6 ล้อ ขนาด 
190 แรงม้า 

1 คัน 1,993,300 1,890,000 / / 

60 นครปฐม 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
นครปฐม จ ากัด 

ข้าว 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน 1 แห่ง 9,360,000 8,752,500 / / 

การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
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61 นครปฐม 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
นครปฐม จ ากัด 

ข้าว ครุภัณฑ์ เครื องชั งบรรจุข้าวสารอัตโนมัติ 1 เครื อง 720,000 249,750 / / 

62 นครปฐม 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
นครปฐม จ ากัด 

ข้าว ครุภัณฑ์ เครื องยิงสี ขนาด 300 ช่อง 1 เครื อง 1,710,000 1,710,000 / / 

63 นครปฐม 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
นครปฐม จ ากัด 

ข้าว ครุภัณฑ์ เครื องเย็บกระสอบข้าวสารอัตโนมัติ 1 เครื อง 450,000 429,624 / / 

64 นครปฐม 
สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ เครื องนวดสูญญากาศ ขนาด 1.2 แรงม้า 1 เครื อง 270,000 269,640 / / 

65 นครปฐม 
สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ เครื องสไลด์เน้ืออัตโนมัติ ขนาด 4 แรงม้า 1 เครื อง 1,530,000 1,521,540 / / 

66 นครปฐม 
สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ เครื องสับ ขนาด 7.5 แรงม้า 1 เครื อง 333,000 333,000 / / 

67 นครปฐม 
สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ เตาอบรมควัน ขนาด 9.5 กิโลวัตต์ 1 เครื อง 342,000 308,160 / / 

68 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 
จ ากัด 

โคนม 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โครงหลังคาคลุมบริเวณรับนมดิบ ขนาด 
453 ตารางเมตร 

1 แห่ง 2,430,000 2,340,000 / / 

69 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
เครี องแยกครีมพร้อมชุดฆ่าเชื้อ ขนาด 
5,000 ลิตร/ชม. 

1 เครื อง 8,280,000 8,224,020 /  

61 
การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

 



 

ล าดับ จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สินค้า 
ประเภท
รายการ 

รายการ 
จ า 

นวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ ก่อสร้าง/
ติดตั้งเสร็จ

แล้ว 

ใช้
ประโยชน์

แล้ว 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

70 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
ชั้นวางและจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมยู.
เอช.ที 

700 ชุด 2,547,000 2,543,090 /  

71 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ ชุดเครื องล้างถังนมแบบอัตโนมัติ 1 ชุด 1,170,000 1,155,600 / / 

72 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
ชุดถังปรุงผสม พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 
6,000 ลิตร 

1 ชุด 4,477,900 4,477,900 /  

73 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
ชุดอุปกรณ์และเครื องมือตรวจสอบ
คุณภาพนม 

1 ชุด 1,350,000 1,349,910 /  

74 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
ถังเก็บน้ านมดิบพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 
ตัน 

2 ถัง 5,400,000 5,325,390 /  

75 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
ถังเก็บรักษานมปลอดเชื้อ พร้อมระบบ 
CIPP ขนาด 15 ตัน 

1 เครื อง 16,200,000 16,130,250 /  

76 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ รถโฟร์คลิฟท์ ขนาด 1.6 ตัน 1 คัน 1,503,000 818,550 /  

77 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมก าแพงแสน 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์
พร้อมชุดท าความเย็น ความจุ 150,000 
ซอง ขนาด 8x10x3 เมตร 

1 ห้อง 1,620,000 1,588,950 / / 

78 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมนครปฐม 
จ ากัด 

โคนม 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

ห้องแล็ปพร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง 1,350,000 1,345,500 / / 

79 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมนครปฐม 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
เครื องบรรจุนมถุง ขนาด ขนาด 2500 
ถุง/ชั วโมง 

6 เครื อง 3,510,000 3,506,400 / / 

การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
 

62 



 

ล าดับ จังหวัด สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สินค้า 
ประเภท
รายการ 

รายการ 
จ า 

นวน 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ ก่อสร้าง/
ติดตั้งเสร็จ

แล้ว 

ใช้
ประโยชน์

แล้ว 
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

80 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมนครปฐม 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ รถห้องเย็น 1 คัน 765,000 747,000 / / 

81 นครปฐม 
สหกรณ์โคนมนครปฐม 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์แปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 5 
ตัน ต่อชั วโมง 

1 เครื อง 3,600,000 3,600,000 / / 

82 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
เครื องบรรจุสูญญากาศ 2 ช่อง ขนาด
ปั้มป์ 302 m3/h 

1 เครื อง 468,000 441,054 /  

83 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
เครื องบรรจุสูญญากาศ ขนาดปั้มป์ 21 
m3/h 

4 เครื อง 282,600 265,017 / / 

84 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
เครื องบรรจุสูญญากาศแบบ Skin Pack 
ขนาดปั้มป์ 100 m3/h 

1 เครื อง 900,000 813,735 / / 

85 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
เครื องสไลด์เน้ือ ขนาด 0.5 แรงม้า ไฟฟ้า 
370 วัตต์ ใบมีดขนาด 350 มม. 

4 เครื อง 212,400 212,400 / / 

86 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
เครื องสไลด์เน้ืออัตโนมัติ ขนาด 1,500 
วัตต์ ไฟฟ้า 380 V. 50Hz ใบมีดขนาด 
363 มม. 

2 เครื อง 171,000 171,000 / / 

87 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ ชุดมีดเลาะซากและตัดแต่งเนื้อโค 1 ชุด 162,000 162,000 / / 

88 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
รถห้องเย็น 4 ล้อ พร้อมตู้และเครื องท า
ความเย็นอุณภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
ขนาด 150 แรงม้า 

1 คัน 720,000 720,000 / / 
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89 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
ระบบน้ าร้อนท าความสะอาด ท าอุณภูมิ 
90 องศา ขนาด 300 ลิตร/ชั วโมง 1 ชุด 

1 ชุด 450,000 450,000 / / 

90 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ เลื อยสายพานตัดกระดูก ขนาด 2 แรงม้า 1 เครื อง 162,000 162,000 / / 

91 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเย็นส าเร็จรูป พร้อมเครื องท าความ
เย็น อุณหภูมิ -30-25 องศาเซลเซียส 
ขนาด 3x3x4 เมตร 

1 ห้อง 990,000 986,112   

92 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเย็นส าเร็จรูป พร้อมเครื องท าความ
เย็น อุณหภูมิ -5-25 องศาเซลเซียส 
ขนาด 5x8x5.5 เมตร 

5 แห่ง 4,050,000 4,044,600   

93 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส ารอง ขนาด พิกัด
ก าลังที  
400/230V.,3PH.,4w.,50Hz.,0.8P.F. 

1 ชุด 914,800 905,220   

94 นครปฐม 
สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ล้างเครื องมือ 3 ชุด 432,000 432,000 / / 

95 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารรวบรวมกุ้งและคัดแยก 2 ชั้น 
ขนาด 192 ตารางเมตร 

1 หลัง 2,250,000 2,160,000 / / 

96 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
เครื องปั่นผักให้แห้งอัตโนมัติสแตนเลส 
ขนาด ความจุ 65 ลิตร 

1 เครื อง 187,700 187,700 / / 
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97 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
เครื องปั้นลูกชิ้นสแตนเลส ขนาด ก าลัง
ผลิต 90-600 ลูก/นาที 

1 เครื อง 150,700 150,700 / / 

98 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
เครื องผูกเชือกไส้กรอกกึ งอัตโนมัติ ปั้มลม 
ขนาด ก าลังการผลิต 3,600 ห่อ/ชั วโมง 

1 เครื อง 110,700 110,700 / / 

99 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
เครื องสับผสมสแตนเลส ขนาด ความจุ 
11 ลิตร 

1 เครื อง 139,600 139,600 / / 

100 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
เครื องสับผสมสแตนเลส ขนาด ความจุ 
30 ลิตร 

1 เครื อง 404,400 346,680 / / 

101 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
เครื องหั นผักสมุนไพร สแตนเลส แบบรุ่น
สายพาน 

1 เครื อง 120,300 120,300 / / 

102 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ เครื องเหวี ยงแยกกาก-น้ าสแตนเลส 1 เครื อง 159,300 159,300 / / 

103 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
ชุดพิมพ์ฉลากพร้อมพิมพ์บาร์โค้ดอัตโนมัติ 
ขนาด 1,200 ชิ้น/ชั วโมง 

1 ชุด 216,600 216,600 / / 

104 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
ตู้ช็อคอาหารเย็น/แข็ง ขนาด อุณหภูมิ -
40 องศาเซลเซียส ความจุ 50-65 
กิโลกรัม 

2 ตู ้ 717,200 717,200 / / 

105 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
ตู้นึ งอาหารสแตนเลส ขนาด แบบ 24 
ถาด 2ป ระตู 70 กิโลกรัม/ครั้ง 

1 ตู ้ 115,500 115,500 / / 
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ได้รับจัดสรร 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

106 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
เตาอบสแตนเลส ขนาด รุ่นรถเข็น 12 
ถาด แบบประตูเดียว อบ 40 กิโลกรัม/
ครั้ง 

1 เครื อง 67,400 67,400 / / 

107 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
รถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ ขนาด 150 
แรงม้า 

1 คัน 1,561,500 1,561,500 / / 

108 นครปฐม 
สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ อ่างต้มลูกชิ้นสแตนเลส 1 เครื อง 101,100 101,100 / / 

109 นครราชสีมา 
สหกรณ์การเกษตรขาม
สะแกแสง จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 3-5 ตัน/
ชั วโมง 

1 เครื อง 56,700 55,800 /  

110 นครราชสีมา 
สหกรณ์การเกษตรครบุรี 
จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลังพร้อมอุปกรณ์ 
ขนาด 80 ตัน/ชั วโมง 

1 ชุด 675,000 675,000 /  

111 นครราชสีมา 
สหกรณ์การเกษตรด่านขุน
ทด จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 20 ตัน/
ชั วโมง 

1 เครื อง 66,400 65,700 / / 

112 นครราชสีมา 
สหกรณ์การเกษตร
เทพารักษ์ จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 3-5 ตัน/
ชั วโมง 

1 เครื อง 56,700 56,700 / / 

113 นครราชสีมา 
สหกรณ์การเกษตรปากช่อง 
จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 20 ตัน/
ชั วโมง 

1 เครื อง 66,400 66,400 /  

114 นครราชสีมา 
สหกรณ์การเกษตรล าพระ
เพลิง จ ากัด 

ข้าว 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงสีข้าว ขนาด 3 ตัน 1 แห่ง 360,000 360,000 / / 

115 นครราชสีมา 
สหกรณ์การเกษตรล าพระ
เพลิง จ ากัด 

ข้าว ครุภัณฑ์ เครื องคัดกรวด 1 เครื อง 45,000 45,000 / / 
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116 นครราชสีมา 
สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
เครื องตรวจโซมาติกเซลล์ ขนาด 60 
ตัวอย่าง/ชั วโมง 

1 ชุด 225,000 225,000 / / 

117 นครราชสีมา 
สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 
ขนาด 90 ตัวอย่าง/ชั วโมง 

1 ชุด 387,000 387,000 / / 

118 นครราชสีมา 
สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องท าไอศครีม ขนาด 3 หัวกดต้ังพื้น 1 ชุด 284,000 284,000 / / 

119 นครราชสีมา 
สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
เครื องบรรจุผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ 
ขนาด 2,000 ถุง/ชั วโมง 

1 ชุด 643,500 643,284 / / 

120 นครราชสีมา 
สหกรณ์การเกษตรหนอง
บุญมาก จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 3-5 ตัน/
ชั วโมง 

1 เครื อง 56,700 56,700 /  

121 นครราชสีมา 
สหกรณ์โคนมไทย - เดน
มาร์ค สูงเนิน จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ บ่อน้ าเย็น ขนาด 30 ตัน 1 บ่อ 2,106,000 2,106,000 / / 

122 นครราชสีมา สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด โคนม 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ขนาด 60 ตัน/วัน 1 แห่ง 17,729,000 16,240,000 / / 

123 นครศรีธรรมราช 
สหกรณ์การเกษตรพรหม
คีรี จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ 
รถบรรทุก 4 ล้อ แบบตู้แห้ง ขนาด 177 
แรงม้า 

1 คัน 653,400 653,400 /  

124 นครศรีธรรมราช 
สหกรณ์การเกษตรพรหม
คีรี จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ เครื องคัดผลไม้พร้อมสายพานล าเลียง 1 ชุด 280,800 280,800 /  

125 นครสวรรค์ 
สหกรณ์การเกษตรบรรพต
พิสัย จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมห้อง
ความร้อนเสริม 

2 แห่ง 2,186,400 2,186,400 / / 
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126 นครสวรรค์ 
สหกรณ์การเกษตรบรรพต
พิสัย จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ 
เครื องก าจัดมอดและไข่มอด ขนาด 0.5-1 
ตัน/ชม. 

1 เครื อง 2,250,000 2,250,000 / / 

127 นครสวรรค์ 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูป
ที ดินหนองบัว จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 15-20 
ตัน/ชั วโมง 1 เครื อง 

1 เครื อง 102,600 102,600 / / 

128 นครสวรรค์ 
สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้า
ไก่ต่อ จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 20 ตัน/
ชั วโมง 

1 เครื อง 66,400 66,400 / / 

129 น่าน 
สหกรณ์การเกษตรเชียง
กลาง จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ เครื องคัดเกรดล าไย 2 เครื อง 140,500 140,500 / / 

130 น่าน 
สหกรณ์การเกษตรเชียง
กลาง จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน 1 คัน 585,000 585,000 / / 

131 บุรีรัมย์ 
กลุ่มเกษตรกรท านา
ปะเคียบ 

ข้าว 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน พร้อม
อุปกรณ์และโรงเรือน 

1 แห่ง 13,500,000 13,410,000 / / 

132 บุรีรัมย์ 
กลุ่มเกษตรกรท านา
ปะเคียบ 

ข้าว ครุภัณฑ์ 
เครื องชั งและบรรจุกึ งอัตโนมัติ ขนาด 15-
50 กิโลกรัม 

1 เครื อง 405,000 360,000 / / 

133 บุรีรัมย์ 
กลุ่มเกษตรกรท านา
ปะเคียบ 

ข้าว ครุภัณฑ์ เครื องซีลสูญญากาศ ขนาด 1 แรงม้า 1 เครื อง 108,000 90,000 / / 

134 บุรีรัมย์ 
กลุ่มเกษตรกรท านา
ปะเคียบ 

ข้าว ครุภัณฑ์ เครื องยิงสี ขนาด 130 ช่อง 1 เครื อง 2,430,000 2,412,000 / / 

135 บุรีรัมย์ 
สหกรณ์การเกษตรโนน
สุวรรณ จ ากัด 

ผัก 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารรวบรวมและคัดแยก ขนาด 450 
ตารางเมตร 

1 แห่ง 1,980,000 1,971,000 / / 

136 บุรีรัมย์ 
สหกรณ์การเกษตรโนน
สุวรรณ จ ากัด 

ผัก ครุภัณฑ์ รถห้องเย็น 4 ล้อ ขนาด 144 แรงม้า 1 คัน 765,000 760,500 / / 
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137 บุรีรัมย์ 
สหกรณ์การเกษตรโนน
สุวรรณ จ ากัด 

ผัก ครุภัณฑ์ ห้องเย็นตั้งพื้นส าเร็จรูป 1 ห้อง 720,000 711,000 / / 

138 บุรีรัมย์ 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
บุรีรัมย์ จ ากัด 

ข้าว 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงสีข้าวพร้อมโรงเรือน ขนาด 24 ตัน/
วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน 

1 แห่ง 13,500,000 13,392,000 /  

139 บุรีรัมย์ 
สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครืองตรวจเช็คคุณภาพน้ านม 1 ชุด 405,000 401,400 / / 

140 บุรีรัมย์ สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด ปศุสัตว์ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารรวบรวมและแปรรูป ขนาด 400 
ตารางเมตร 

1 แห่ง 1,980,000 1,972,800 / / 

141 ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์โคนมกุยบุรี จ ากัด โคนม ครุภัณฑ์ แท็งค์เย็นเก็บน้ านมดิบ 1 ถัง 900,000 899,442 / / 

142 ประจวบคีรีขันธ์ 
สหกรณ์โคนมไทย-เดน
มาร์ค อ่าวน้อย จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
เครื องบรรจุขวด-ซีลฟอยล์-ปิดผา แบบ
อัตโนมัติระบบGravity ขนาด 1,500-
1,800 ขวด/ชั วโมง 

1 เครื อง 751,100 747,000 /  

143 ประจวบคีรีขันธ์ 
สหกรณ์โคนมไทย-เดน
มาร์ค อ่าวน้อย จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องวัดแบคทีเรีย 1 เครื อง 2,580,800 2,571,210 / / 

144 ประจวบคีรีขันธ์ 
สหกรณ์โคนมไทย-เดน
มาร์คประจวบคีรีขันธ์ 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ บ่อน้ าเย็น 1 ชุด 1,732,500 1,732,500 / / 
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145 ประจวบคีรีขันธ์ 
สหกรณ์โคนมไทย-เดน
มาร์คประจวบคีรีขันธ์ 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ ถังสแตนเลส ขนาด 15,000 ลิตร 2 ถัง 1,440,000 1,439,685 / / 

146 ประจวบคีรีขันธ์ 
สหกรณ์โคนมไทย-เดน
มาร์คประจวบคีรีขันธ์ 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
เพลทแลกเปลี ยนความร้อนนมพาสเจอร์
ไรส์ ขนาด 10 ตัน 

1 เครื อง 360,000 359,199 / / 

147 ประจวบคีรีขันธ์ 
สหกรณ์โคนมไทย-เดน
มาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ ชุดตรวจ Somatic Cell 1 ชุด 405,000 396,000 / / 

148 ปราจีนบุรี 
สหกรณ์ประมงนิคมบ้าน
สร้างพัฒนาปราจีนบุรี 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
เครื องปั้นลูกชิ้นสแตนเลส ขนาด ก าลัง
ผลิต 90 - 600 ลูก/นาที 

1 เครื อง 150,700 150,700 /  

149 ปราจีนบุรี 
สหกรณ์ประมงนิคมบ้าน
สร้างพัฒนาปราจีนบุรี 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
เครื องผูกเชือกไส้กรอก ขนาด 3,600 ห่อ/
ชั วโมง 

1 เครื อง 110,700 110,700 /  

150 ปราจีนบุรี 
สหกรณ์ประมงนิคมบ้าน
สร้างพัฒนาปราจีนบุรี 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
ตู้ช็อคอาหารเย็น/แข็ง ขนาด อุณหภูมิ -
40 องศาเซลเซียส ความจุ 50 - 65 
กิโลกรัม 

2 ตู ้ 717,200 717,200 /  

151 ปราจีนบุรี 
สหกรณ์ประมงนิคมบ้าน
สร้างพัฒนาปราจีนบุรี 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
ตู้นึ งอาหารแสตนเลส ขนาด แบบ 24 
ถาด 2 ประตูนึ ง 70 กิโลกรัม/ครั้ง 

1 ตู ้ 115,500 115,500 /  
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152 ปราจีนบุรี 
สหกรณ์ประมงนิคมบ้าน
สร้างพัฒนาปราจีนบุรี 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
ตู้อบลมร้อน ขนาด รุ่นรถเข็นอบ 40 
กิโลกรัม/ครั้ง 

1 ตู ้ 72,000 72,000 /  

153 ปราจีนบุรี 
สหกรณ์ประมงนิคมบ้าน
สร้างพัฒนาปราจีนบุรี 
จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
อ่างต้มลูกชิ้นสแตนเลส อุณหภูมิ0-150 
องศาเซลเซียส 

1 เครื อง 101,100 101,100 /  

154 ปัตตานี 
สหกรณ์การเกษตรปะนา
เระ จ ากัด 

ปาล์ม
น้ ามัน 

ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

ลานเทปาล์ม ขนาด 260 ตารางเมตร 1 แห่ง 716,400 629,100 / / 

155 ปัตตานี 
สหกรณ์การเกษตรปะนา
เระ จ ากัด 

ปาล์ม
น้ ามัน 

ครุภัณฑ์ เครื องชั งดิจิตอล ขนาด 50 ตัน 1 ชุด 516,600 513,000 / / 

156 พะเยา 
สหกรณ์โคขุนดอกค าใต้ 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ ติดตั้งตู้ระบบท า
ความเย็นพร้อมเสิร์ฟท้ายพร้อมอุปกรณ์ 

1 คัน 2,781,000 2,781,000 / / 

157 พัทลุง 
สหกรณ์การเกษตรปาก
พะยูน จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 4 ล้อ 1 คัน 810,000 792,000 / / 

158 พัทลุง สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด โคนม ครุภัณฑ์ รถห้องเย็น 4 ล้อ 1 คัน 1,350,000 873,000 / / 

159 พัทลุง สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด โคนม ครุภัณฑ์ รถห้องเย็น 6 ล้อ 1 คัน 3,150,000 2,430,000 / / 

160 พัทลุง สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด โคนม ครุภัณฑ์ เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 1 เครื อง 450,000 385,200 / / 

161 พัทลุง สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด โคนม ครุภัณฑ์ 
ตู้แช่แข็งไอศกรีม ขนาด 7.10 - 12.10 
คิว 

50 ลูก 675,000 652,500 /  

162 พัทลุง สหกรณ์โคเนื้อพัทลุง จ ากัด ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ เครื องชั งดิจิตอล ขนาด 50 ตัน 2 เครื อง 810,000 806,400 / / 
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163 เพชรบุรี 
สหกรณ์การเกษตรท่ายาง 
จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 4 ล้อ 1 คัน 900,000 900,000 / / 

164 เพชรบุรี 
สหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 2,500 ซีซี 1 คัน 900,000 890,910 / / 

165 เพชรบูรณ์ 
สหกรณ์ผลิตผักน้ าดุกใต้ 
จ ากัด 

ผัก ครุภัณฑ์ 
รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ พร้อมตู้ท าความ
เย็น 

1 คัน 2,781,000 2,781,000 / / 

166 มุกดาหาร 
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงเรือนท าผลิตภัณฑ์เน้ือโค พร้อม
อุปกรณ์ ขนาด 240 ตารางเมตร 

1 แห่ง 3,150,000 2,992,500 / / 

167 มุกดาหาร 
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
เครื องนวดสูญญากาศ ขนาด 
20m3/h(0.9kw) 

1 เครื อง 252,000 246,528 / / 

168 มุกดาหาร 
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ เครื องบดเน้ือ ขนาด 3 แรงม้า 2 เครื อง 297,000 297,000 / / 

169 มุกดาหาร 
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
เครื องปิดผนึกสูญญากาศ ขนาด 
5.0kw/14A 

2 เครื อง 630,000 625,950 / / 

170 มุกดาหาร 
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
เครื องสไลด์เน้ือฟิต ขนาด 0.5hp-
0.37kw 

2 เครื อง 108,000 107,856 / / 

171 มุกดาหาร 
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ เครื องเสียบเน้ือ ขนาด 90w 220v 1 เครื อง 51,300 51,039 / / 

172 มุกดาหาร 
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเย็นส าเร็จรูป ขนาด 3x6เมตร/20 
ฟุต 

3 ตู ้ 2,700,000 2,700,000 / / 
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เบิกจ่าย 
(บาท) 

173 แม่ฮ่องสอน 
สหกรณ์การเกษตรแม่สะ
เรียง จ ากัด 

ผัก 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

เครื องชั งน้ าหนักรถบรรทุกพร้อมอุปกรณ์
และห้องชั งน้ าหนัก ขนาด พิกัดไม่ต  ากว่า 
50 ตัน 1 แห่ง 

1 แห่ง 1,069,200 990,000 / / 

174 แม่ฮ่องสอน 
สหกรณ์การเกษตรแม่สะ
เรียง จ ากัด 

ผัก ครุภัณฑ์ เตาอบกระเทียม 1 เครื อง 72,000 72,000 / / 

175 แม่ฮ่องสอน 
สหกรณ์การเกษตรแม่สะ
เรียง จ ากัด 

ผัก ครุภัณฑ์ เครื องแกะกลีบกระเทียม 1 เครื อง 99,000 99,000 / / 

176 แม่ฮ่องสอน 
สหกรณ์การเกษตรแม่สะ
เรียง จ ากัด 

ผัก ครุภัณฑ์ เครื องขัดกระเทียม 1 เครื อง 108,000 108,000 / / 

177 แม่ฮ่องสอน 
สหกรณ์การเกษตรแม่สะ
เรียง จ ากัด 

ผัก ครุภัณฑ์ เครื องซีลสูญญากาศ 1 เครื อง 78,300 78,300 / / 

178 แม่ฮ่องสอน 
สหกรณ์การเกษตรแม่สะ
เรียง จ ากัด 

ผัก ครุภัณฑ์ เครื องร่อนกลีบกระเทียม 1 เครื อง 79,200 79,200 / / 

179 ยโสธร กลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ ข้าว ครุภัณฑ์ เครื องซีลระบบสายพาน 1 เครื อง 162,000 153,000 / / 

180 ยโสธร กลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ ข้าว ครุภัณฑ์ เครื องสีข้าวขนาดเล็ก ขนาด 5 ตัน/วัน 1 ชุด 315,000 302,670 / / 

181 ยโสธร กลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ ข้าว ครุภัณฑ์ ชุดกระพ้อและตะแกรงกลมคัด ขนาดข้าว 1 ชุด 85,500 82,800 / / 

182 ร้อยเอ็ด 
สหกรณ์การเกษตรเกษตร
วิสัย จ ากัด 

ข้าว ครุภัณฑ์ 
เครื องจักรของโรงงานปรับปรุงคุณภาพ
ข้าวสาร ขนาด 5-6 ตัน/ชม. 

1 เครื อง 11,898,800 11,898,800 / / 

183 ร้อยเอ็ด 
สหกรณ์การเกษตรเกษตร
วิสัย จ ากัด 

ข้าว ครุภัณฑ์ เครื องยิงสี ขนาด 448 ช่อง 1 เครื อง 1,795,900 1,795,900 / / 
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184 ร้อยเอ็ด 
สหกรณ์การเกษตรอาจ
สามารถ จ ากัด 

ข้าว 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

ขยายไฟฟ้าแรงสูง 3เฟส ขนาด 160 Kva. 1 ชุด 261,000 261,000 / / 

185 ร้อยเอ็ด 
สหกรณ์การเกษตรอาจ
สามารถ จ ากัด 

ข้าว 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงคลุมโรงสีข้าว ขนาด 630 ตารางเมตร 1 แห่ง 3,837,600 3,690,000 / / 

186 ร้อยเอ็ด 
สหกรณ์การเกษตรอาจ
สามารถ จ ากัด 

ข้าว 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน 1 แห่ง 8,363,500 8,190,000 / / 

187 ร้อยเอ็ด 
สหกรณ์การเกษตรอาจ
สามารถ จ ากัด 

ข้าว 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารจัดเก็บข้าวสาร ขนาด 500 ตาราง
เมตร 

1 แห่ง 3,555,000 3,555,000 / / 

188 ระนอง 
สหกรณ์การเกษตรกระบุรี 
จ ากัด 

กาแฟ ครุภัณฑ์ เครื องอบเมล็ดกาแฟ ขนาด 800 กิโลกรัม 1 เครื อง 108,000 108,000 /  

189 ระนอง 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ระนอง จ ากัด 

กาแฟ ครุภัณฑ์ 
เครื องสีกะลากาแฟ พร้อมชุดตะแกรงคัด
เกรดกาแฟ ขนาด 2 แรงม้า 

3 เครื อง 349,500 349,500 / / 

190 ระนอง 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ระนอง จ ากัด 

กาแฟ ครุภัณฑ์ 
เครื องอบเมล็ดกาแฟ ขนาด 500 
กิโลกรัม/ครั้ง 

3 เครื อง 269,900 269,900 /  

191 ระนอง 
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต
กระบุรี จ ากัด 

กาแฟ ครุภัณฑ์ 
เครื องสีเมล็ดกะลาพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 
2 แรงม้า 

1 ชุด 116,500 116,500 / / 

192 ระนอง 
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิต
กระบุรี จ ากัด 

กาแฟ ครุภัณฑ์ 
เครื องอบเมล็ดกาแฟ ขนาด 500 กิโลกรัม
ต่อครั้ง 

1 เครื อง 89,900 89,900 /  
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193 ราชบุรี 
สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์
ราชบุรี จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
เครื องแพ็คซีลสูญญากาศ ขนาด ไม่เกิน5 
กิโลกรัม 

2 เครื อง 99,000 90,522 / / 

194 ราชบุรี 
สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์
ราชบุรี จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 4 ล้อ 1 คัน 810,000 792,000 / / 

195 ราชบุรี 
สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์
ราชบุรี จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเย็น ขนาด อุณหภูมิระหว่าง -18 ถึง 
-20 องศาเซลเซียส 4 ตัน 

1 ตู ้ 180,000 180,000 / / 

196 ราชบุรี 
สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์
ราชบุรี จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
ห้องเย็น ขนาด อุณหภูมิระหว่าง -18ถึง-
20 องศาเซลเซียส 5 ตัน 

1 ตู ้ 216,000 216,000 / / 

197 ราชบุรี 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
ราชบุรี จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารแปรรูปผลผลิต ขนาด 408 ตาราง
เมตร 

1 แห่ง 2,170,800 2,151,000 /  

198 ราชบุรี 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
ราชบุรี จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ เครื องคัดแยกสับปะรด 1 เครื อง 405,000 403,200 /  

199 ราชบุรี 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
ราชบุรี จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ เครื องคั้นน้ าสับปะรด 2 ชุด 3,240,000 3,240,000 / / 

200 ราชบุรี 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
ราชบุรี จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ 
เครื องปอกสับปะรดแบบแท่นเหยียบ 
สแตนเลส 

10 เครื อง 585,000 585,000 /  
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201 ลพบุรี 
สหกรณ์โคนมไทย-
เดนมาร์กพัฒนานิคม 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 
ขนาด ความแม่นย า 1.2เปอร์เซน 1 
ตัวอย่าง/1 นาที 

1 เครื อง 1,800,000 1,506,600 / / 

202 ล าปาง 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ล าปาง จ ากัด 

ข้าว 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารแปรรูป ขนาด 540 ตารางเมตร 1 แห่ง 4,050,000 3,869,820 / / 

203 ล าปาง 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ล าปาง จ ากัด 

ข้าว ครุภัณฑ์ เครื องสีข้าว ขนาด 15 แรงม้า 1 แห่ง 405,000 342,000 /  

204 ล าปาง 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ล าปาง จ ากัด 

ข้าว ครุภัณฑ์ 
เครื องบรรจุข้าวสาร ขนาด 10-35 วินาที/
รอบ 

1 เครื อง 49,500 45,000 / / 

205 ล าปาง 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ล าปาง จ ากัด 

ข้าว ครุภัณฑ์ เครื องยิงสี ขนาด 189 ช่อง 1 เครื อง 3,933,900 3,348,000 /  

206 ล าพูน 
สหกรณ์การเกษตรประตู
ป่า จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ 
รถบรรทุก 4 ล้อ แบบตู้แห้ง ขนาด 177 
แรงม้า 

1 คัน 571,178 571,178 / / 

207 ศรีสะเกษ 
สหกรณ์การเกษตรเขื อน
ช้าง จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 3-5 ตัน/
ชั วโมง 

1 เครื อง 56,700 56,700 / / 

208 ศรีสะเกษ 
สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภู
ผาหมอก จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 3-5 ตัน/
ชั วโมง 

1 เครื อง 56,700 56,700 / / 
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209 สกลนคร 
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ 
กรป.กลางโพนยางค า 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ เครื องบรรจุสุญญากาศ 2 เครื อง 370,700 370,700 / / 

210 สกลนคร 
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ 
กรป.กลางโพนยางค า 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ เครื องเลื อยตัดกระดูก 2 เครื อง 361,100 361,100 / / 

211 สกลนคร 
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ 
กรป.กลางโพนยางค า 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
เครื องสไลด์เน้ือ ก าลังการสไลด์ 200 - 
400 ชิ้นต่อนาที 

1 เครื อง 1,540,800 1,540,800 / / 

212 สกลนคร 
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ 
กรป.กลางโพนยางค า 
จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ 
เครื องปั้นลูกชิ้น ขนาด 250 - 270 ลูก/
นาที 

1 เครื อง 308,100 308,100 / / 

213 สกลนคร 
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ 
จ ากัด 

โคนม 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับโรงงานผลิตนม ขนาด 100 ตาราง
เมตร 

1 แห่ง 1,350,000 1,254,500 / / 

214 สกลนคร 
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 1 เครื อง 405,000 400,500 / / 

215 สกลนคร 
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ 
จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ 
รถห้องเย็นส าหรับขนส่งผลิตภัณฑ์นม 
ขนาด 6 ล้อ ขนาด 145 แรงม้า 

1 คัน 1,350,000 1,242,000 / / 

216 สมุทรสงคราม 
สหกรณ์การเกษตรบาง
คนที จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารเอนกประสงค์ ขนาด 400 ตาราง
เมตร 

1 แห่ง 1,350,000 1,350,000 / / 
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217 สมุทรสาคร 
สหกรณ์การเกษตรบ้าน
แพ้ว จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารเก็บผลผลิต ขนาด 3,200 ตาราง
เมตร 

1 แห่ง 6,750,000 6,750,000 /  

218 สระบุรี 
สหกรณ์โคนมไทย-เดน
มาร์ค(ซับกระดาน) จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องตรวจจุลินทรีย์ 1 เครื อง 2,160,000 2,149,416 / / 

219 สระบุรี 
สหกรณ์โคนมไทย-เดน
มาร์ค(ซับกระดาน) จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ เครื องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านม 1 เครื อง 1,521,500 1,507,095 / / 

220 สระบุรี 
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ 
จ ากัด 

โคนม 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อม
อุปกรณ์ ขนาด 749 ตารางเมตร 

1 แห่ง 27,000,000 26,954,370 /  

221 สระบุรี 
สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูป
ที ดินซับสนุ่น จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ แท็งน้ านมดิบ ขนาด 20 ตัน 1 เครื อง 522,000 520,020 / / 

222 สระบุรี 
สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูป
ที ดินซับสนุ่น จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ บ่อน้ าเย็น ขนาด 30 ตัน 1 เครื อง 1,800,000 1,771,920 / / 

223 สิงห์บุรี 
สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง 
จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ 
ชุดอุปกรณ์สายพานล าเลียงเพื อคัดแยก
ผลิตผล 

1 ชุด 540,000 525,316 / / 

224 สิงห์บุรี 
สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง 
จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ ห้องเย็นตั้งพื้นส าเร็จรูป 1 ชุด 765,000 715,500 / / 

225 สุโขทัย 
สหกรณ์นิคมศรีส าโรง 
จ ากัด 

ผัก 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารรวบรวมและคัดแยกผักพร้อม
อุปกรณ์ ขนาด 70 ตารางเมตร 

1 แห่ง 387,000 349,200 / / 
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226 สุพรรณบุรี 
สหกรณ์การเกษตรเมือง
สุพรรณบุรี จ ากัด 

โคนม ครุภัณฑ์ ชุดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2 ตัน/ชั วโมง 1 ชุด 5,392,800 5,392,800 / / 

227 หนองบัวล าภู 
สหกรณ์การเกษตรหนอง
ภัยศูนย์ จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ รถบรรทุกห้องเย็น 4 ล้อ 1 คัน 810,000 810,000 / / 

228 อ านาจเจริญ 
สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร
พนา จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ ห้องเย็น ขนาด 10 ตัน 1 ห้อง 450,000 365,940 / / 

229 อ านาจเจริญ 
สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร
พนา จ ากัด 

ปศุสัตว์ ครุภัณฑ์ รถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 4 ล้อ 1 คัน 810,000 729,000 / / 

230 อุตรดิตถ์ 
สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ ชุดพิมพ์ฉลากพร้อมพิมพ์บาร์โค้ดอัตโนมัติ 1 ชุด 216,600 193,050 / / 

231 อุตรดิตถ์ 
สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ 
ตู้ช็อคอาหารเย็น/แข็ง ขนาด อุณหภูมิ -
40 องศาเซลเซียส (50 - 65 กิโลกรัม) 

1 ตู ้ 358,600 358,600 / / 

232 อุตรดิตถ์ 
สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ ตู้สต็อคสินค้าแช่แข็งฝาทึบ 4 ตู ้ 225,000 225,000 / / 

233 อุตรดิตถ์ 
สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ ตู้อบลมร้อน ขนาด ความจุ 20 ถาด 1 เครื อง 141,300 88,650 / / 

234 อุตรดิตถ์ 
สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ จ ากัด 

ประมง ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ท าลูกชิ้นปลา 1 ชุด 147,600 147,330 / / 
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235 อุทัยธานี 
สหกรณ์การเกษตรเพื อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
อุทัยธานี จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 15-20 
ตัน/ชั วโมง 

1 เครื อง 110,400 63,000 / / 

236 อุทัยธานี 
สหกรณ์การเกษตรห้วยคต 
จ ากัด 

ผลไม้ 
ที ดิน 
สิ งก่อสร้าง 

อาคารแปรรูป ขนาด 150 ตารางเมตร 1 แห่ง 855,000 848,880 / / 

237 อุทัยธานี 
สหกรณ์การเกษตรห้วยคต 
จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ ตู้อบลมร้อน ขนาด 25-30 กิโลกรัม 1 เครื อง 45,000 45,000 / / 

238 อุทัยธานี 
สหกรณ์การเกษตรห้วยคต 
จ ากัด 

ผลไม้ ครุภัณฑ์ เตาอบ 1 เครื อง 63,000 63,000 / / 

239 อุบลราชธานี 
สหกรณ์การเกษตรบุณฑริก 
จ ากัด 

มัน
ส าปะหลัง 

ครุภัณฑ์ 
เครื องสับมันส าปะหลัง ขนาด 3-5 ตัน/
ชั วโมง 

1 เครื อง 56,700 56,700 / / 

รวม 46 จังหวัด 101 สหกรณ์ 239 รายการ 404,219,278 392,718,981 235 187 

 

80 
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81 การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

ภาพกิจกรรม 

1. สหกรณ์โคเนื้อก าแพงแสน จ ากัด จังหวัดนครปฐม 

สหกรณไ์ด้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ในการแปรรูปโคเนื้อจ านวน 13 รายการ 

โรงแปรสภาพโคเนื้ออยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดการณ์ว่าจะสามารถด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น

พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และเมื อท าการทดสอบการใช้งานแล้วจะสามารถใช้

ประโยชน์ห้องเย็นและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส ารองได้ภายในเดือนมกราคม 2563 

 

  



 
82 การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

2. สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด จังหวัดนครปฐม 

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ในการแปรรูปจ านวน 9 รายการ และสิ งก่อสร้าง 1 รายการ  

รวมเป็น 10 รายการ 

 

ห้องเย็นเก็บผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์พร้อมชุดท าความเย็น ความจุ 150 ,000 ซอง ผลิตภัณฑ์นม 

พาสเจอร์ไรส์เฉลี ย 25 ตัน/วัน และโครงหลังคาคลุมบริเวณรับนมดิบ ขนาด 453 ตารางเมตร และรถโฟร์คลิฟท์ 

ขนาด 1.6 ตัน 

 

 

  



 
83 การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครปฐม จ ากัด  จังหวัดนครปฐม 

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ในการแปรรูปจ านวย 3 รายการ และสิ งก่อสร้าง 1 รายการ  

รวมเป็น 4 รายการ 

โรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน  เครื องยิงสี ขนาด 300 ช่อง เครื องชั งบรรจุข้าวสารอัตโนมัติ เครื องเย็บ

กระสอบข้าวสารอัตโนมัติ 

 

 

  



 
84 การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

4. กลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ในการแปรรูปจ านวน 3 รายการ และสิ งก่อสร้าง 1 

รายการ รวมเป็น 4 รายการ 

โรงสีข้าว ขนาด 24ตัน/วันพร้อมอุปกรณ์โรงเรือน เครื องยิงสี ขนาด 130 ช่อง เครื องซีลสูญญากาศ

ขนาด 1 แรงม้า เครื องชั งและบรรจุกึ งอัตโนมัติ ขนาด 15-50 กิโลกรัม 

 

 

  



 
85 การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

5. สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

สหกรณไ์ด้รับการสนับสนุนสิ งก่อสร้างจ านวน 1 รายการ 

 

อาคารรวบรวมและแปรรูป ขนาด 400 ตารางเมตร 
 

 

 

 

 

  



 
86 การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

6. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จ ากัด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

สหกรณไ์ด้รับการสนับสนุนสิ งก่อสร้างจ านวน 1 รายการ 

 

สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโรงสีข้าว ขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน ได้ด าเนินการ

ก่อสร้างเสร็จแล้ว และยังไม่ได้ด าเนินการสีข้าว เนื องจากรอการก่อสร้างเพิ มเติมการขยายขนาดโรงสีที ใช้

งบประมาณของสหกรณ์เองจากขนาด 24 ตัน/วัน เป็น ขนาด 60 ตัน/วัน เพื อรองรับปริมาณข้าวเปลือกของ

สมาชิก  

 

 

  



 
87 การประเมินผลโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 

7. สหกรณ์โคนมพิมาย จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 

สหกรณไ์ด้รับการสนับสนุนสิ งก่อสร้างจ านวน 1 รายการ 

 

ศูนย์รวมรวมน้ านมดิบ ขนาด 60 ตัน/วัน 
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