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โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร(แก้มลิง)  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

------------------------------ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากการที่เกษตรกรประสบปัญหาด้านการผลิตและผลผลิตมีราคาตกต่่า โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมี

ผลผลิตออกมาพร้อมกันเป็นจ่านวนมากและผลผลิตมีความชื้นสูง เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรไม่มีที่จัดเก็บของตนเอง 
ไม่มีลานตาก ไม่มีการลดความชื้นหรือเครื่องอบความชื้น จึงจ่าเป็นต้องรีบขายผลผลิตทั้งๆ ที่มีความชื้นสูง จึงถูกตัด
ราคาลงจากความชื้นผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรขายได้ในราคาที่ต่่า เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส่าปะหลัง
ส่งผลให้ภาครัฐจ่าเป็นต้องออกมาตรการต่างๆ เช่น การแทรกแซงราคารับซื้อเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งบางครั้งยังไม่
ส่งผลต่อการท่าให้ราคาสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการรับซื้อเพ่ือช่วยเหลือในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตทั้ ง
ประเทศ  

สถาบันเกษตรกรประกอบด้วยสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ
เกษตรกรและเป็นหน่วยเศรษฐกิจชุมชนฐานรากที่สมาชิกเป็นเจ้าของ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
สหกรณ์และกฎหมายกลุ่มเกษตรกร เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก่าไร จะเป็นแหล่งรวบรวมพืชเศรษฐกิจที่ส่าคัญ 
สามารถเป็นกลไกหนึ่งในการรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิก ที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมด้านราคา การชั่ง
ตวงวัด ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บหรือชะลอผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือรอราคาได้เป็นอย่างดี 
หรือเก็บไว้แปรรูป แตป่ัจจุบันสถาบันเกษตรกรยังไม่สามารถช่วยเหลือและรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรกรของสมาชิก
ได้ทั้งหมดมีข้อจ่ากัดด้านปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ่าเป็นในการรวบรวมและการจัดเก็บผลผลิตซึ่งมีอยู่อย่างจ่ากัด 
สามารถรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรได้เพียง ไม่เกินร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งประเทศเช่นปี 2559 ข้าวเปลือกมี
สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิก ได้เพียง 1.76ล้านตัน(ร้อยละ 6.47 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ  27.17 ล้านตัน)จากปีที่ผ่านๆ มารวบรวมได้ไม่เกิน 2 ล้านตันข้าวเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมได้ 
0.841 ล้านตัน (ร้อยละ 18.52 ของผลผลิตทั้งประเทศ 4.573ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศมีถึง 
8.10 ล้านต้น)มันส่าปะหลัง รวบรวมได้ 0.804 ล้านตัน (ร้อยละ 2.49 ของผลผลิตทั้งประเทศ 32.22 ล้านตัน)ส่วน
การแปรรูปสินค้าเกษตรในระบบสหกรณ์มีจ่านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตที่รวบรวมทั้งหมดและเป็น
เพียงการแปรรูปขั้นต้นเท่านั้น  
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่าในช่วงระยะเวลาผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน ท่าให้เกิดปริมาณผลผลิตเกิน
ความต้องการของตลาด (Over Supply) มีผลท่าให้เกษตรกรได้รับความเดือนร้อน ผลผลิตตกต่่า รัฐต้องเข้าไป
แทรกแซงราคา หรือหามาตรการที่หลากหลาย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและต่อ
ยอดพัฒนาศักยภาพการรวบรวมของสถาบันเกษตรกรให้เพ่ิมมากขึ้น จึงควรสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อุปกรณ์การตลาด และเครื่องจักรกลการเกษตร   ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีไม่เพียงพอต่อการรองรับผลผลิต
ของสมาชิกและเกษตรกรรวมถึงการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค รวมทั้งเป็นกลไกส่าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาล จึงได้จัดท่าโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)โดยด่าเนินการใน 2 
ระดับคือ 1) แหล่งจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร ลักษณะแก้มลิงขนาดใหญ่หรือแม่ข่าย  และ 2) แหล่งจัดเก็บพืชผล
ทางการเกษตร ลักษณะแก้มลิงขนาดเล็กหรือลูกข่าย) 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านจัดเก็บ

ผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์อ่ืนที่จ่าเป็น เพ่ือการรวบรวม การเก็บรักษาและ
สร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส่าปะหลัง  

2.2 เพ่ือให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตรายใหญ่ของเกษตรกรสมาชิกในการสร้างระบบ
กลไกผลผลิตเกินความต้องการของตลาดด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส่าปะหลัง ให้ท่างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
      3.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพใน

การด่าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาดสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักที่ส่าคัญ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัน
ส่าปะหลัง  

3.2 สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการก่อสร้าง จัดซื้อจัดหา ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
จัดเก็บพืชผลทางการเกษตรและอุปกรณ์อ่ืนที่จ่าเป็นประกอบด้วย ฉาง โกดัง ไซโล ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น 
เครื่องชั่ง และเครื่องสีข้าวโพด เป็นต้น 

 

ปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เป้าหมายสถาบัน
เกษตรกร (แห่ง) 

จ่านวน 
(รายการ) 

เป้าหมายรวบรวมและ
จัดเก็บผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

(ตัน) 

ประโยชน์ที่เกษตรกร
ได้รับ 
(ราย) 

ด้านข้าว 106 183 518,000 227,500 
ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 24 55 87,000 18,000 
ด้านมันส่าปะหลัง 16 29 110,000 14,200 

รวม 146 267 715,000 259,700 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ด่าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดที่เป็นแหล่งการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส่าปะหลัง  

5. งบประมาณ 
ปี 2561 ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายขาดเพ่ือให้สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดหาและ

ก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านจัดเก็บพืชผลไว้รอราคาและเพ่ือแปรรูป รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและ
อุปกรณ์อ่ืนที่จ่าเป็น เพ่ือการเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัน
ส่าปะหลัง โดยขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2561 เพ่ิมเติม (งบกลางปี)ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปจ่าย
ขาด ให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจ่านวน 1,017 ล้านบาท(หนึ่งพันสิบเจ็ดล้านบาท)โดยสถาบันเกษตรต้องสมทบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้าง 
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ที ่ รายการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
1 ข้าว จ่านวน 106 แห่ง  โกดัง  ฉาง  ไซโล เครื่องอบลดความชื้นพร้อม

โรงคลุม เครื่องชั่งพร้อมห้องควบคุม หรือ เครื่องชั่งพร้อมโรงคลุม                 
ลานตาก 

698.9651 

2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ่านวน 24 แห่ง  โกดัง  ฉาง  ไซโล เครื่องชั่งพร้อม
ห้องควบคุม หรือเครื่องชั่งพร้อมโรงคลุม ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น
พร้อมโรงคลุม เครื่องสีข้าวโพด 

224.1101 

3 มันส าปะหลัง จ่านวน 16 แห่ง  โกดัง  ฉาง  ไซโล เครื่องชั่งพร้อม
ห้องควบคุม หรือ เครื่องชั่งพร้อมโรงคลุม ลานตาก 

94.8420 

 รวมทั้งสิ้น จ่านวน 146 แห่ง 1,017.9172 
 

6. หน่วยงานด าเนินการ 
 6.1 หน่วยงานเจ้าภาพ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลาอุดหนุนการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรจัดซื้อจัดหาและ

ก่อสร้างปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านจัดเก็บพืชผลไว้รอราคา รวมถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อ่ืนที่จ่าเป็น 
เพ่ือการรวบรวมผลผลิตการเก็บรักษาและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในสินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัน
ส่าปะหลัง โดยขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 2561 (งบกลางปี) 

ระยะเวลาการด่าเนินกิจกรรมตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุน 

8. วิธีและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

     - การสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 
  1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ        

แก่สถาบันเกษตรกรเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) กรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ขึ้นเป็นการเฉพาะ 
3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่าหนดคุณสมบัติหลักสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและก่าหนด

หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการด่าเนินโครงการฯและจัดท่าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
คุณสมบัติหลัก ของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม 
(1) เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกลุ่ม

เกษตรกร 
(2) สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน   
(3) ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 
(4) เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ด่าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ

โครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
(5) กรณี มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน สถาบันเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน 

และไม่มีภาระผูกพันการค่้าประกันจ่านองหรือถ้ามีต้องเป็นการจ่านองไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น 
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ที่ดินต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจ่ากัดเรื่องกฎหมายผังเมืองและที่ดินนั้นต้องมีขนาดเหมาะสมกับ    
ทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน  

(6) ที่ดินตามข้อ (5) ต้องอยู่ในท่าเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เหมาะสม กับการ
ประกอบกิจกรรมในทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ทางราชการก่าหนด และในการบริหารทรัพย์สิน
ในที่ดินดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนร่าคาญให้กับชุมชนบริเวณนั้น 

คุณสมบัติ เฉพาะกิจกรรม ของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
- สถาบันเกษตรกรต้องมีการด่าเนินธุรกิจด้านการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจ่าหน่ายหรือ

แปรรูปอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติเฉพาะ

กิจกรรมแล้วเท่านั้น ถึงจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้  
1) สถาบันเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครใจและประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่น

สมัครเข้าร่วมโครงการ และให้เสนอแผนงานโครงการ ของสถาบันเกษตรกร พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามที่
โครงการก่าหนดให้ด่าเนินการ ส่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก่าหนด 

2) จัดให้มีคณะท่างานกลั่นกรองโครงการของสถาบันเกษตรกรในระดับจังหวัดและระดับกรม เพ่ือ
วิเคราะห์และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความพร้อม ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร 
และรายละเอียดโครงการเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการด่าเนินงานโครงการ ความต้องการของเงินลงทุน และ
เงินทุนในการรวบรวมผลผลิต พร้อมสรุปผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น และแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
และสถาบันเกษตรกรเบื้องต้น เพื่อด่าเนินการต่อไป 

3) สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องด่าเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการ
จัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ก่าหนดตามค่าแนะน่านายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การก่าหนดระเบียบว่า
ด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และสถาบันเกษตรต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุนในการจัดซื้อจัดหาหรือก่อสร้าง 

4) สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องด่าเนินการและปฏิบัติตามค่าแนะน่าตามข้อก่าหนด
ของโครงการอย่างเคร่งครัด  

5) ให้สหกรณ์จังหวัดแนะน่าและติดตามผลให้สถาบันเกษตรกรด่าเนินการจัดซื้อจัดหาปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐานให้ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6) ให้มีการติดตามประเมินผลการด่าเนินงานเป็นประจ่าทุกเดือน 
9. ตัวช้ีวัดโครงการ 

9.1 สถาบันเกษตรกรในโครงการทุกแห่งสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2561 เพ่ือการจัดซื้อจัดหาปัจจัย
โครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาตามที่โครงการก่าหนด 

 9.2 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตและจัดเก็บผลผลิต ได้ไม่น้อย 
กว่า 700,000 ตัน ในปี 2562 

 9.3 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า 200 – 500 บาท/ตัน 
ในปี 2562 (คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ่านวนสมาชิก) 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ช่วยชะลออุปทานช่วงต้นฤดูเก็บเก่ียวข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส่าปะหลัง ในตลาด 
จากการรวบรวม หรือเพ่ือการจัดเก็บไว้เพ่ือรอจ่าหน่ายหรือรอการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรในช่วงผลิตออกมาก 
ไม่น้อยกว่า 700,000 ตัน เกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 250,000 ราย 

10.2  สามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตร สร้างความมั่นใจในระบบการผลิตและระบบการตลาดสินค้าเกษตร 
ให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ โดยมีรายไดเ้ฉลี่ยเพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายได้ที่เป็นอยู่ปัจจุบันจากการชะลอ
การจัดเก็บ หรือไม่น้อยกว่า 200-500 บาท / ตัน 

10.3  พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานภายใต้อุปกรณ์ท่ีได้รับการอุดหนุน 
10.4  สถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็งในการด่าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร  

อย่างยั่งยืนในอนาคต 

11. ผลสัมฤทธิ์ 

11.1 เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ มีรายได้เพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายได้ที่เป็นอยู่ปัจจุบันจากการชะลอ
การจัดเก็บ หรือไม่น้อยกว่า 200 – 500 บาท/ตัน  ในปีถัดไป 
 11.2 สถาบันเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพ่ือรองรับธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรหรือการ
จัดเก็บเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

11.3 ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาที่เหมาะสม และสามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตรของสมาชิกสถาบัน
เกษตรกรได้เพ่ิมข้ึน  
12. ค านิยามส าคัญของโครงการ 

ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็น ฉาง  โกดัง  อาคารเก็บสินค้า อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตร ในที่นี้                
ให้หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานตามโครงการนี้ หรือ
สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการ Supply chain    
  เครื่องสีข้าวโพด เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ให้มีความหมายเดียวกัน เป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่ท่าให้เมล็ด
ข้าวโพดหลุดออกจากฝัก เพ่ือสะดวกในการจัดจ่าหน่าย รักษาคุณภาพสินค้า และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

-------------------------------- 


