
1. ชื่อโครงการ    ศูนย์แสดงสินค้าและตลาดนัดยามเช้า เพ่ือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จ ากัด 

2. ผู้รับผิดชอบ นายก าจัด  สุวรรณปาล นายไพทูร จันตะเภา และคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
และสารสนเทศ 

3. ระยะเวลาด าเนินการ กันยายน 2562 – กันยายน 2563 

4. หลักการและเหตุผล 
   จากสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของทุกสาขา  
อาชีพ คณะกรรมการด าเนินการ มีสวัสดิการด้านการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้กับสมาชิกในสหกรณ์เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สามารถประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ต่อ
ครอบครัวให้พออยู่พอกิน สามารถเลี้ยงชีพได้ตามสมควรแก่ฐานะบทบาทตามพันธกิจของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เส ริม เพ่ือ
เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   มีคุณค่า  สร้างความรักความสามัคคี  ลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว    
    ดังนั้นเพ่ือให้รองรับกับโครงการอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ของสมาชิกในแต่ละปีที่สหกรณ์จัด
โครงการขึ้น จึงได้จัดโครงการศูนย์แสดงสินค้าและตลาดนัดยามเช้า เพ่ือสมาชิกสหกรณ์ฯ เพ่ือจัดสรร
พ้ืนที่ตลาดนัดตอนเช้า และจัดศูนย์แสดงสินค้าเพ่ือให้สมาชิกผู้ประกอบการ   ผู้มีรายได้น้อย สมาชิกที่
เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการ  

 

5.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเสริมสร้างให้สมาชิกพ่ึงตนเองได้ และมีรายได้เสริม 
2.  เพ่ือ ให้สมาชิกจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ทีศู่นย์แสดงสินคา้สหกรณ์ และตลาดนัดยามเช้า 
3.  เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าให้สมาชิกสหกรณ์  
4.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกท่ีมีอาชีพเสริมศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  

 

6.  การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
1.  สมาชิกผู้สนใจ (เฉพาะสมาชิกสามัญ) สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค ์เข้าร่วมโครงการ  
(รับจ านวนจ ากัด) ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น. (สามารถ 
โทรแจ้งความประสงค์ได้ที่เบอร์ติดต่อ 0-2384-2493-4) ต่อ 20 เจ้าหน้าที่ธุรการ 
2.  ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ที่สนใจที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่จะน าสินค้ามาวางขาย  ร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 17  ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จ ากัด ชั้น 4 

 
 
 
 
 
 



 
 
7. พื้นที่ด าเนินการ 
   การจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือให้สมาชิกน าสินค้ามาวางขาย ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตขึ้นเอง หรือเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูป  หรือหัตถกรรม มีพ้ืนที่ 2 ส่วนดังนี้  
 1. ส่วนของศูนย์แสดงสินค้า คือภายในส านักงานสหกรณ์ฯ  ห้องรับรองตรงประตูทางเข้าสหกรณ์(ห้อง
ประธาน) จัดเป็นชั้นวางของเพ่ือวางสินค้าส าเร็จรูป ที่แพ๊คกิ้ง ซีล เป็นห่อพร้อมจ าหน่าย เช่น ยาหม่องเขียว 
ปลาสลิดทอด กุ้งเหยียด เสื้อผ้ามัดย้อม เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
  2. ส่วนของตลาดนัดยามเช้า คือตลาดหน้าส านักงานสหกรณ์ โดยแบ่งเป็นล็อค ขนาดล็อคละ 1.50 ม. 
* 1.50 ม. จะได้จ านวน 13 ล็อค โดยน าสินค้าส าเร็จรูป พร้อมรับประทาน ที่จะไม่ท าให้พ้ืนที่ถนนสกปรก เช่น 
ข้าวคลุกกะปิ ผักสลัด หมูปิ้งเป็นชุด เสื้อผ้า รองเท้า ต้นไม้  เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 05.30 – 08.30 น. 
 
   
8.  วันเวลาและสถานที่ประชุม 
   สมาชิกผู้ที่สนใจที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่จะน าสินค้ามาวางขาย  ร่วมประชุม               
ในวันพุธที่ 17  ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
จ ากัด ชั้น 4 
 
9.  วิธีด าเนินการ 
  1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 2. ให้สมาชิกลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ 

     3. รว่มประชุมในวันพุธที่ 17  ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสหกรณ์   
         ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด ชั้น 4 
     4. จัดสรรคัดเลือกสมาชิก 
     5. ประกาศแจ้งผลการจัดสรร  

 

10.  งบประมาณ  (ถัวเฉลี่ยตามค่าใช้จ่ายจริง) 
รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน (บาท) 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท x 1 มื้อ x 150 คน  
วันประชุมในวันพุธท่ี 17  ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. 

5,250.00 

2 ค่าอุปกรณ์จัดศูนย์กระจายสินค้า (ตู้,ชั้นวางจ านวน 2-3 ตู้) 30,000.00 
 รวม 35,250.00       

หมายเหตุ .- โครงการระยะเริ่มแรก (ถ้ามีการตอบรับที่ดี ค่อยมีโครงการขยายพ้ืนที่เป็นโครงการต่อไป) 

 

 

 



 

11. สถานที่ด าเนินการ ในส านักงาน และด้านหน้าส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด  
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1) สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
     2) สมาชิกมีพ้ืนที่ค้าขายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 

                3) ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มมีสถานที่ค้าขาย 
 

 
  
 
 

    (ลงชื่อ)             ก าจัด  สุวรรณปาล          ผู้เสนอโครงการ 
                      (นายก าจัด  สุวรรณปาล ) 
                 กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ 

                        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด                                         
 
 

    (ลงชื่อ)              สุวิทย์  สุพัฒนานนท์         ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายสุวิทย์  สุพัฒนานนท์) 
       ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด         
 
 
 
 
 
 

 


