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ค าน า 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข็มแข็ง 
เพื่อเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานชุมชนที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในชุมชนได้ และเห็นควรสนับสนุนให้สหกรณ์ภาค
การเกษตร ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรมีบทบาทด้านการตลาด ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวมรวม แลกเปลี่ยน
ซื้อขายผลผลิตการเกษตร ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์และด้านประมง เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการลดปัญหาทาง
การตลาด เป็นการช่วยเหลือและเพิ่มช่องทางเลือกให้แก่ เกษตรกร ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและ
กระจายผลผลิตในพื้นที่ โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการจัดหาอุปกรณ์การตลาดและโครงสร้างพื้นฐานให้แก่
สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง จ านวน 6 แห่ง ให้สามารถขยายธุรกิจรวมซื้อและรวมขาย ยกระดับการให้บริการธุรกิจ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบตลาดกลางสินค้าเกษตร 
 

 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุน   
การจัดต้ังตลาดกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต่อไป  
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โครงการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

********************** 
1. ชื่อโครงการ  โครงการตลาดเกษตรกร 
    (โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) 

2. หลักการและเหตุผล 
 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์ของประชาชนและเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานชุมชน              

ที่ประชาชน  ผู้เป็นสมาชิกเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ผลผลิตการเกษตร 
เช่น ข้าวเปลือก ยางพารา ผลไม้ พืชผัก ฯลฯ หรือผลผลิตด้านปศุสัตว์และประมง เช่น ไข่ไก่  สุกร โคเนื้อ โคนม 
ปลา กุ้ง และอาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น  ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้รวมตัวกันจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้ผลิต 
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ล าไย หอมหัวใหญ่ กระเทียม หอมแดง มันฝรั่ง ปาล์ม ยางพารา สหกรณ์ผู้เลี้ยง สุกร 
โคนม โคเนื้อ ไข่ไก่ สหกรณ์ประมง ทะเล ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และกลุ่ม
เกษตรกร ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีสหกรณ์ผู้ผลิต จ านวน 1,530 สหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 140 กลุ่ม ที่สามารถด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสมาชิกมาจ าหน่าย และท าหน้าที่
ทางการตลาดแทนสมาชิกแต่สถาบันเกษตรกรยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรใน
พื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ เนื่องจาก  สหกรณ์มีอุปกรณ์การตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ  
ดังจะเห็นได้จากข้อมูลผลการส ารวจความต้องการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  พบว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีสหกรณ์จ านวน 262 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 
จ านวน 11 แห่ง รวม 273 แห่ง มีความต้องการที่จะพัฒนาการด าเนินธุรกิจและสถานที่ให้มีความพร้อมเพื่อ
ให้บริการตลาดกลางแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป  ประกอบกับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
มีมติเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์และแนวทาง ประกาศวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และมอบหมายให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางใน
การด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสหกรณ์ให้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมหภาค สร้าง
เครื่องมือส าคัญในการรองรับนโยบายของรัฐบาล  เช่น การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นธรรม 
นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตั้งแต่หน่วยเศรษฐกิจฐานชุมชนระดับต้น
น้ าในการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าคุณภาพ เชื่อมโยงไปถึงการตลาดในระดับกลางน้ า และส่งมอบสินค้าถึงผู้บริโภค
ในระดับปลายน้ า 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่าวิธีการที่จะช่วยพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข็มแข็ง 
เพื่อเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานชุมชนที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในชุมชนได้  ควรสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรมีบทบาทด้านการตลาด ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวมรวม แลกเปลี่ยนซื้อ
ขายผลผลิตการเกษตร ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์และด้านประมง เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการลดปัญหาทาง
การตลาด เป็นการช่วยเหลือและเพิ่มช่องทางเลือกให้แก่เกษตรกร ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและ
กระจายผลผลิตในพื้นที่ ลดอัตราการสูญเสียของผลผลิต ลดต้นทุนในการด าเนินการจ าหน่ายและขนส่ง  
ลดต้นทุนทางการตลาด รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตในพื้นที่   นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการรักษา
เสถียรภาพราคาผลผลิตทางการเกษตร มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง     
อุปสงค์และอุปทานภายใต้กลไกตลาด เป็นการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน    
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าหน้าที่ได้อย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต(Supply 
chain) สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในด้านการอ านวยความสะดวก
ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลผลิต สร้างความเป็นธรรมและ
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เพิ่มอ านาจต่อรองให้แก่เกษตรกรเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม อันจะส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกสหกรณ์ต่อไป ซึ่งภาครัฐควรให้การสนับสนุนการการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ให้แก่สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่พัฒนาเป็นตลาดกลางและด าเนินธุรกิจรวมซื้อและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้แก่สมาชิกอยู่
แล้ว  เพื่อยกระดับการให้บริการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบตลาดกลาง
สินค้าเกษตร 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 3.2 เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรท าหน้าที่การตลาดของชุมชน สร้าง
มูลค่าเพิ่มในผลผลิตเกษตร ปศุสัตว์และประมง  สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่
ของสมาชิกและชุมชน 

3.3 เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ของสมาชิกสหกรณ ์
และเกษตรกรทั่วไป 
 

4. เป้าหมาย 
 สหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการ จ านวน 6 แห่ง (กพก.) 

สหกรณ์นิคม(ในพื้นที่นิคมสหกรณ์) ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ จ านวน 10 แห่ง (กพน.) 

5. วิธีการด าเนินการ 
 5.1 ประเมิน คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมพัฒนาการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต
การเกษตรที่ส าคัญในพื้นที ่
 5.2การส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีความพร้อมในการด าเนินงาน สามารถ 
ปรับตัวในการด าเนินธุรกิจ สร้างโอกาสในการแข่งขันและพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกและชุมชน 

5.3 สนับสนุนเงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์ภาคการเกษตร 6 แห่ง เพื่อน าไปปรับปรุง จัดหา ก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการผลิต รวบรวม การตลาดและการแปรรูป (โกดังเอนกประสงค์ ลานตาก โครงคลุม
พร้อมเครื่องช่ัง โรงอบลดความชื้น) 
 5.4 แนะน า ก ากับ ดูแลการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

5.5 แนะน า สง่เสริม การวางแผนบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรและการใช้ประโยชน์อุปกรณ์
การตลาดที่ได้รับให้เกอดประโยชน์และคุ้มค่า 

 5.5 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

7. งบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รายการงบอุดหนุน ส าหรับจดัหาอุปกรณ ์สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น จ านวน 41,138,900 บาท  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร  
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9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปผู้ปลกูพืชผลการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง มีตลาดกลางสินค้า
เกษตรในการจ าหน่ายผลผลิตตลาด เพิ่มอ านาจต่อรองและเกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
 9.2 ลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางและรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 
 9.2 เสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีเข็มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชน  
10. ตัวชี้วัด  
 10.1 สหกรณภ์าคการเกษตรได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกณ์การตลาด จ านวน 6 แห่ง  
          10.2 สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุปกณ์การตลาดมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
           10.3 สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้รับประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 6,000 คน 
 10.4 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่าย/กิจกรรมหลักและเบิกจ่าย ร้อยละ 97 
11. วิธีการด าเนนิงาน 
     ส่วนกลาง : กลุ่มวิจัยและพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรฯ 
 1. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 

2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดในการชี้แจงรายละเอียด
โครงการฯให้สหกรณ์การเกษตรเป้าหมาย 
 3. ใหค้ าแนะน า ส่งเสริมในการด าเนินการ รวมถึงการแก้ไขปัญหา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การขับเคลื่อน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

4. ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโครงการฯ 

5. ติดตาม และประเมินผล ในทกุระยะของการด าเนินโครงการฯ เพื่อจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนภูมิภาค โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัด มีหน้าที่ ดังน้ี 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานในการแนะน า ส่งเสรมิสหกรณ์ตามโครงการฯ 
2. ร่วมกับสหกรณ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน/แผนการด าเนินงาน รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก

อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ เพื่อหาแนวทางในการด าเนินงาน 

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
4. ปฏิบัติงาน ก ากับ ดูแล แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในการด าเนินงานตามโครงการฯ พร้อมทั้งแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการ ประสานและหารือร่วมกันกับเจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง 

5. ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จตามแผนการด าเนินงาน (รายละเอียดตาม 
แนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

6. รายงานผลการด าเนินงาน ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทราบทกุวันที่ 5 ของทุกเดือน 



 
 

         
  

  
 

  รายชื่อสหกรณ์เป้าหมาย รวม 6 จังหวัด 6 สหกรณ์ 
                        

ล าดับ สหกรณ ์ จังหวัด รายการ จ านวน 
หน่วย
นับ 

ครุภัณฑ ์  สิ่งก่อสร้าง 

รวมทั้งสิ้น ประเภท ต่ ากว่า 
1 ล้าน
บาท 

มากกว่า 
1 ล้าน
บาท 

ต่ ากว่า 10 ล้าน
บาท 

  มากกว่า 
10 ล้าน
บาท 

  
โครงการสนับสนนุการจัดตัง้ตลาดกลาง  

    18 แห่ง 
             
-    

           
-    

      
41,138,900  

  
              
-    

  
41,138,900  

  

1 สหกรณ์ประมงแม่กลอง 
จ ากัด 

สมุทรสงคราม อาคารรวบรวมผลผลิต
ขนาด 288 ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

        
2,100,000  

                
-    

    
2,100,000  

ประมง 

ลานตากขนาด 3,200 
ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

        
1,400,000  

                
-    

    
1,400,000  

ประมง 

อาคารอเนกประสงค์
ขนาด 715 ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

        
3,000,000  

                
-    

    
3,000,000  

ประมง 

ห้องเย็น ขนาด 200 ตัน 1 แห่ง              
-    

           
-    

        
6,591,200  

                
-    

    
6,591,200  

ประมง 

เครื่องชั่งขนาด 50 ตัน 
พร้อมโรงคลุม 

1 แห่ง              
-    

           
-    

          
840,000  

                
-    

      
840,000  

ประมง 
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2 สหกรณ์การเกษตร 
เกษตรวิสัย จ ากัด 

ร้อยเอ็ด  อาคารรวบรวมผลผลิต
ขนาด 450 ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

        
2,100,000  

                
-    

    
2,100,000  

ข้าว 

ลานตากขนาด 3,200 
ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

        
1,400,000  

                
-    

    
1,400,000  

ข้าว 

อาคารอเนกประสงค์
ขนาด 400 ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

        
3,000,000  

                
-    

    
3,000,000  

ข้าว 

3 สหกรณ์การเกษตร 
เมืองลับแล จ ากัด 

อุตรดิตถ์ อาคารรวบรวมผลผลิต
ขนาด 450 ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

        
2,100,000  

                
-    

    
2,100,000  

ข้าว 

ลานตากขนาด 3,200 
ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

        
1,400,000  

                
-    

    
1,400,000  

ข้าว 

อาคารอเนกประสงค์
ขนาด 400 ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

        
3,000,000  

                
-    

    
3,000,000  

ข้าว 

4 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุ
ราษฎร์ธานี จ ากัด 

สุราษฎร์ธาน ี ลานตากขนาด 3,200 
ตารางเมตร 

1 แห่ง     -          -       1,400,000               
-    

 1,400,000  ผัก ผลไม้ 
กาแฟ 

อาคารอเนกประสงค์
ขนาด 400 ตารางเมตร 

1 แห่ง       -         -      3,000,000    -    3,000,000  ผัก ผลไม้ 
กาแฟ 
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5 สหกรณ์การเกษตร 
บ้านลาด จ ากัด 

เพชรบุร ี ลานตากขนาด 3,200 
ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

        
1,400,000  

                
-    

    
1,400,000  

ผัก ผลไม้ 
กาแฟ 

อาคารอเนกประสงค์
ขนาด 400 ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

        
3,000,000  

                
-    

    
3,000,000  

ผัก ผลไม้ 
กาแฟ 

ไซโลขนาด 1,000 ตัน 1 แห่ง              
-    

           
-    

        
3,500,000  

                
-    

    
3,500,000  

ผัก ผลไม้ 
กาแฟ 

6 สหกรณ์การเกษตรประตู
ป่า จ ากัด 

ล าพูน อาคารรวบรวมผลผลิต
ขนาด 500 ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

          
507,700  

                
-    

      
507,700  

ผัก ผลไม้ 
กาแฟ 

ลานตากขนาด 3,200 
ตารางเมตร 

1 แห่ง              
-    

           
-    

        
1,400,000  

                
-    

    
1,400,000  

ผัก ผลไม้ 
กาแฟ 



 
 

KPI Template 
โครงการสนบัสนนุการจัดตัง้ตลาดกลาง 

ชื่อตัวชี้วัด : 
1. สหกรณภ์าคการเกษตรได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกณ์การตลาด จ านวน 6 แห่ง  
2. สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้รับประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 6,000 คน 
4. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่าย/กิจกรรมหลักและเบิกจ่าย ร้อยละ 97 
 
หน่วยวัด : จ านวน 6 แห่ง 
เป้าหมาย : 
 
ค าอธบิาย :  
 
 
สูตรค านวณ : 
         สหกรณ์ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอปุกณ์การตลาด   * 100 
       สหกรณเ์ป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอปุกณ์การตลาด 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
       

รายการ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

สหกรณ์ตามโครงการฯ ได้รับการพัฒนา 2 3 4 5 6 

 
เงื่อนไข :  
รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

   
 

แหล่งข้อมูล/วธิีการเกบ็ข้อมลู : 
1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่ได้รับเงนิอุดหนุนตามโครงการฯ รายงานผลตามแบบรายงานที่ก าหนด 
2. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร สรุปรายงานและประเมินผลในภาพรวม 

ผู้ก ากับดูแลตวัชี้วัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร โทร 0 2628 5534 
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 หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                      

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 หมายเหตุ 

 จ านวน หน่วยนับ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 
 

1 ฉบับ -               กพก./สสจ. 

2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /ร่วมกับสหกรณ์
ในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

6 จังหวัด -                               กพก./สสจ. 

3. ปฏิบัติงาน ก ากับ ดูแล แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา  

6 สหกรณ์ -                                   สสจ. 

4. ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ/เงินอุดหนุน  

6 สหกรณ์ 41,38,900                             กพก./สสจ. 

5. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการฯ  
 

6 จังหวัด -                               สสจ. 

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

6 จังหวัด -                                 กพก. 

   
 

 
41,38,900 

             

 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
โครงการสนบัสนนุการจัดตัง้ตลาดกลาง  ตัวชี้วัความส าเร็จ เป้าหมาย 
แผนงาน บูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด  6 แห่ง 

กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  2. สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุปกณ์การตลาดมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 

กิจกรรมรอง   3.  สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้รับประโยชน์  6,000 คน 

   4. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่าย/กิจกรรมหลัก และเบิกจ่าย  ร้อยละ 97 



3 
 

   แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
                                          โครงการสนับสนนุการจัดตั้งตลาดกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

************************** 
 แนวทางการปฏิบตัิในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
 1) เงินอุดหนุน เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายขาดเพื่อสนับสนุนให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร      
เพื่อน าไปใช้ในการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์การผลิต จัดซื้ออุปกรณ์การตลาด จัดซื้อวัตถุดิบ หรือเป็น
เงินทุนหมุนเวียน 
 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์จะโอนเงินอุดหนุนให้กับส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อรอการโอนเงินให้สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายน าไปใช้จ่ายตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
 3) กรมส่งเสริมสหกรณ์จะโอนเงินให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ซึ่งจังหวัดจะโอนเข้าบัญชีที่สหกรณ์ /กลุ่ม
เกษตรกร เปิดมาโดยเฉพาะ และท าการเบิกจ่ายเงินให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ โดยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จะต้องน าเงินสมทบเข้าบัญชีก่อน ร้อยละ 30 ตามที่ได้ตกลงกับส านัก
งบประมาณ จังหวัดจึงจะจัดสรรเงินเข้าบัญชีให้กับสหกรณ์ได้) 
 

 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีสหกรณ์ /   

กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายโครงการสนับสนุนการจัดตัง้ตลาดกลาง 6 แห่ง 
 2) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับเงินอุดหนุนเปิดบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารเพื่อรับเงินอุดหนุนเป็นการเฉพาะ โดยใช้ชื่อบัญชีตามชื่อโครงการ ทั้งนี้ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จะต้อง
น าเงินฝากเข้าบัญชีไว้ก่อนร้อยละ 30 ซึ่งเป็นเงินสบทบตามที่ตกลงไว้กับส านักงบประมาณ 
 3) สหกรณ์แจ้งขอเบิกเงินอุดหนุนพร้อมส่งส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ
ส าเนาบัญชีเงินฝากกับธนาคารให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
 4) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดท าบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนกับสหกรณ์และท าการโอน              
เงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ 
 5) สหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนแล้วจะต้องส่งหลักฐานการรับเงินอุดหนุนให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

6) แนะน าส่งเสริมสหกรณ์ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ         
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม  

7) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการแนะน า และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
 8) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบตามแบบรายงานที่ก าหนด 
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 การส่งคืนเงินอุดหนุนกลับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ในกรณีที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ      
ไม่ประสงค์จะใช้เงินอุดหนุนดังกล่าวแล้ว หรือหยุดด าเนินธุรกิจ ขอให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการแจ้งให้
สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรจัดท าหนังสือขอส่งคืนเงินอุดหนุนถึงส านักงานสหกรณ์จังหวัด พร้อมจ านวนเงิน  
ที่ส่งคืน ทั้งนี้ เมื่อส านักงานสหกรณ์จังหวัดน าเงินอุดหนุนส่งคืนคลังจังหวัดแล้ว ให้ด าเนินการแจ้งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ทราบต่อไปด้วย 
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(ร่าง) บันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุน 
เงินอุดหนุนจากทางราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลาง 
----------------------------------------------   

      วันที ่......... เดือน ..................................... พ.ศ. ...................... 
บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานเลขที่ ๑๒ ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระ

ยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสหกรณ์จังหวัด.............................................. เป็นผู้รับมอบอ านาจ       
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกฉบับน้ี เรยีกว่า “ผู้ให้การสนับสนุน” กับ สหกรณ ์/กลุ่มเกษตรกร.......................................... 
ส านักงานเลขที่ ...............หมู่ที่................ต าบล.........................................อ าเภอ..................................................
จังหวัด.................................โดย ..................................................................ต าแหน่ง........................................... 
และ .................................................................................. ต าแหน่ง ....................................................................
เป็นผู้แทนของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร...................................................................จ ากัด  จังหวัด........................ ผู้
มีอ านาจลงนามผูกพันแทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร................................................................................... จ ากัด  
ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ขอรับการสนบัสนุน”   
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขการสนับสนนุเงิน
อุดหนุนจากทางราชการ ตามโครงการเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน ดังต่อไปนี ้

1. ผู้ขอรับการสนับสนุนตกลงรับการสนับสนุน  และผู้ให้การสนับสนุนตกลงให้การสนับสนุน โดย 
ผู้ขอรับการสนับสนุนตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุน 
การจัดต้ังตลาดกลางทุกประการ และต้องจัดท าเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามที่ผู้ให้การสนับสนุนก าหนดในการขอเบิกเงินอุดหนุน และหลักฐานอื่นใดที่ทาง
ราชการหรือฝ่ายตรวจสอบขอให้จัดท าหรือจัดส่งเพิ่มเติม รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ผู้ให้การ
สนับสนุนก าหนด 
  ๒.  ผู้ให้การสนับสนุนตกลงให้การสนับสนุนเป็นเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ส าหรับ  (.....ระบุ
รายละเอียดการอุดหนุนตามที่ได้รับการอนุมัติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ..................................................................) 
ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางจ านวน ................................บาท ( ...............................)  โดยผู้ขอรับการ
สนับสนุนตกลงยินยอมที่จะใช้เงินและหรือทรัพย์สินนั้นไปตามวัตถุประสงค์ของการอุดหนุนทุกประการตลอดอายุการใช้
งาน รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน ตามที่ผู้ให้การสนับสนุนก าหนด โดยระหว่างด าเนิน
โครงการ หรือหลังสิ้นสุดโครงการ หากมีหน่วยราชการหรือองค์กรต่าง ๆ  ขอตรวจสอบโครงการหรือเอกสารเพิ่มเติม ผู้
ขอรับการสนับสนุนต้องให้ความร่วมมือ ยินยอมพร้อมในการรับการตรวจสอบดังกล่าว 
๓.  หากผู้ขอรับการสนับสนุนจงใจใช้เงินและหรือทรัพย์สินโดยไม่ปฏิบัติตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลาง 
เพื่อ.(.... ระบรุายละเอียดการอุดหนุนตามที่ได้รับการอนุมัติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรงกับข้อ 2 .   ........)  
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้เพราะเหตุอย่างอื่นนอกจากเหตุสุดวิสัยตามข้อ 4.  ผู้ขอรับการสนับสนุนยินยอมให้ผูใ้ห้การ
สนับสนุนก าหนดหลักเกณฑก์ารส่งคืนเงิน และหรือทรัพยส์ินที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านั้นให้แก่กรมสง่เสริมสหกรณ ์
เพื่อน าไปด าเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ 
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  ถ้าผู้ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และก าหนดเวลาที่
ผู้ให้การสนับสนุนก าหนดได้ ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งโดยผู้ขอรับการสนบัสนุนยินยอมให้รื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินเหล่านั้นได้ 

๔. หากผู้ขอรับการสนับสนุนไมส่ามารถด าเนินการ...................................................................... 
เพราะเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องแจ้งเหตุน้ันต่อผู้ให้การสนับสนุนโดยเร็ว 
  5. ส าหรบัการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลาง ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม  

6. ถ้าสหกรณ.์..................................................................... จ ากัด จังหวัด……………........…… 
มิได้น าเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๒.  กรมส่งเสรมิสหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่เบิกไป และเรียก 
คืนเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางทั้งหมดทันที 
  7.  หากผู้ขอรับการสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง และไม่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ได้
จากเงินอุดหนุนดังกล่าว ผู้ขอรับการสนับสนุนยินยอมที่จะชดใช้เงินจ านวนดังกล่าวคืนโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ประการใด  
  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้นเป็น ๒ ฉบับ  มขี้อความถูกต้องตรงกัน  ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  ซึ่ง
ต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

สหกรณ์.............................................................                   กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 
ลงชื่อ .............................................ผู้รับมอบอ านาจ                      ลงชื่อ............................................ 
      ( ........................................... )             (............................................) 
ต าแหน่ง ....................................                              ต าแหน่ง  สหกรณ์จังหวัด........................  
           
 
ลงชื่อ .............................................พยาน                 ลงชื่อ ...................................... พยาน 
       ( .......................................... )                 ( ........................................ ) 
ต าแหน่ง ...................................................                  ต าแหน่ง ............................................. 
 
“ผู้ให้การสนับสนุน” และ “ผู้ขอรับการสนับสนุน”  ลงลายมือชื่อท้ายบันทึกข้อตกลงทุกหน้าและทุกฉบับ 
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เอกสารประกอบ  
 

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลาง  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานสหกรณ์จังหวัด...................................................

ช่ือโครงการตลาดเกษตรกร

1. ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ รายสหกรณ์
ท่ี ปีงปม. ท่ี

ได้รับ
จ านวน/
หน่วยนับ

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีเร่ิมใช้งาน

2. ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ

สินค้า ปี 2559
(ตัน/บาท)

ปี 2560
(ตัน/บาท)

ปี 2561
(ตัน/บาท)

เฉล่ีย
เพ่ิม/ลด 

(%)

สมาชิก
สหกรณ์ (ราย)

เกษตรกร
ท่ัวไป (ราย)

รวม

3. สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน หรือสาเหตุท่ีไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ พร้อมแนวทางการแก้ไข

หมายเหตุ :

 ส่งข้อมูลถึงกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรทางE-mail: thaicooperative@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2628 5534  ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธ์ิของโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนในลักษณะรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง) 

รายช่ือสหกรณ์ รายการเงินอุดหนุน 
(ระบุรายการส่ิงของ/ส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับจัดสรร)

ท่ี ปริมาณ/มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ (ระบุชนิดสินค้า) ผู้ท่ีได้รับประโยชน์ รายได้
เพ่ิมข้ึน
(ต่อราย)

ต้นทุนลดลง
(ต่อราย)

ผลกระทบ 
(เชิงบวก/ลบ)
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แบบรายงานการตดิตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
โครงการตลาดเกษตรกร 

ประเภทเงนิอดุหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าไตรมาส ที่........../2561 
(เฉพาะสหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุน) 

สหกรณ์................................................... จ ากัด      จังหวัด...................................... 
      

รายการ 
(สิ่งของ สิ่งก่อสร้าง 

ที่ได้รับการสนับสนุน) 

 
 

จ านวน  

 
งบอุดหนุน 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ  
การใช้ประโยชน์ วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้รับจ้าง มูลค่า 

(บาท) 
ก าหนด 
ส่งมอบ 

จ านวนงวดงาน 
และการเบิกจ่าย 

(บาท) 

ด าเนินแล้วเสร็จ 
ตามสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

กรุณาส่งแบบรายงานถึง กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โทรสาร 026285534 หรือ thaicooperative@gmail.com  
                 ลงชื่อ …………………………………..   
                                 (………………………………..) 
                 ต าแหน่ง ………………………………   
                     วันที่  ……………………………………………...    
                        โทรศัพท ์ ............................................. 

mailto:thaicooperative@gmail.com
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 พร้อมแนบหลกัฐานประกอบ  
 

 หลักฐานแนบ 1 ภาพถา่ยรายการ (สิ่งของ สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รบัการสนบัสนนุตาม โครงการโครงการตลาดเกษตรกร (เงินอุดหนุน)  
 

 

 

 

 

 

 หลักฐานแนบ 2 หลักฐานการโอนเงินจากส านักงานสหกรณ์จงัหวดัใหส้หกรณ์ที่ได้รบัการสนับสนุน  

 หลักฐานแนบ 3 หลักฐานที่สหกรณ์จดัจา้งผู้รบัจา้ง/ผู้ขาย 
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บันทึกช่วยจ า 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 


