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แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิาน ตามผลผลติ/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก

 ผลผลติ: โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

 กิจกรรมหลกั: พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มชอ่งทางการจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งาน/โครงการ : โครงการพัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสนิค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบเงินอุดหนุน

 2.3.รายการที่สหกรณ์ประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว  รายการ 2

 2.4.สหกรณ์จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว  แห่ง 2

 2.แนะน า ก ากับ และตดิตามการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งของสหกรณ์

 2.1.แนะน า ก ากบั และติดตามการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบวา่ด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งของ

สหกรณ์

 แห่ง 2

 2.2.สหกรณ์ด าเนินการประกาศจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว  แห่ง 2

กิจกรรม

 1.แนะน า สง่เสริมสหกรณ์เป้าหมายด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามแนวทางปฏิบัตใินการจดัซ้ือจดัจา้ง

 1.1.แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามแนวทางปฏิบัติในการจดัซ้ือจดัจา้งและเบิก

จา่ยเงินอดุหนุนลักษณะลงทุน งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 แห่ง 2

 1.2.แนะน าและชี้แจงรายละเอยีดของการเขา้ร่วมโครงการให้สหกรณ์เป้าหมายทราบ  แห่ง 2

  ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ

 1.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจดัการด้านการตลาดการ

เชื่อมโยงเครือขา่ย/คลัสเตอร์

 แห่ง 2

 2.ปริมาณธรุกจิของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการขยายตัว [ประเมนิผลงานภาพรวม 

โดย กพก.]

 ร้อยละ 3

ตวัชี้วดั/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไมใ่ชย่อดสะสม)

ยอด

สะสม

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4

กรณีกิจกรรมใดที่ไม่ได้ระบุค่าเป้าหมาย  
สามารถรายงานผลงานได้เลยโดยไม่ต้องวางแผน 

ค านวณได้จาก   =  (ปริมาณธุรกิจหลังเข้าร่วมโครงการ - ปริมาณธุรกิจก่อนเข้าร่วมโครงการ)   X  100 
                                                   ปริมาณธุรกิจก่อนเข้าร่วมโครงการ          

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด 
การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร ์

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามแนวทาง แล้ว 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแนะน าและชี้แจงรายละเอียดของการเข้าร่วมโครงการแล้ว  

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์ให้ด าเนินการ 
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง แล้ว 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรท่ีได้ด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบท่ีก าหนด เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนรายการที่สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้รบัการสนับสนุน 
ด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบยีบท่ีก าหนด เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่จัดหาผูร้ับจ้างได้ เรียบร้อยแล้ว 
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ตวัชี้วดั/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไมใ่ชย่อดสะสม)

ยอด

สะสม

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4
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 3.6.แนะน าให้สหกรณ์จดัเกบ็เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อรองรับการ

ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

 แห่ง 2

 3.4.แนะน าให้สหกรณ์เปิดบัญชโีดยใชช้ื่อตามที่ระบุไวใ้นโครงการ และเมื่อได้ผู้รับจา้งให้สหกรณ์โอน

เงินสมทบเขา้บัญช ีไมน่้อยกวา่ร้อยละ 30 ของสัญญาจดัซ้ือ

 แห่ง 2

 3.5.แนะน า ก ากบัให้สหกรณ์ส่งส าเนาประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งและราคางาน ให้ กพก. 

ทันทีที่ได้ผู้รับจา้งแล้ว

 แห่ง 2

 3.2.แนะน าให้สหกรณ์รายงานความกา้วหน้าการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในที่ประชมุคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์เป็นประจ าทุกเดือนจนกวา่จะแล้วเสร็จ

 แห่ง 2

 3.3.แนะน าและให้ค าปรึกษาการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบวา่ด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งของ

สหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต คุ้มค่า มปีระสิทธภิาพ และตรวจสอบได้

 แห่ง 2

 2.11.รายการที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนได้ใชป้ระโยชน์แล้ว  รายการ 2

 3.แนะน า ก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งของสหกรณ์

 3.1.แนะน า ก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง และแผนการ

เบิกจา่ยรายของสหกรณ์

 แห่ง 2

 2.9.รายการที่สหกรณ์ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว  รายการ 2

 2.10.สหกรณ์ใชป้ระโยชน์จากรายการที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว  แห่ง 2

 2.7.รายการที่สหกรณ์อยู่ระหวา่งการด าเนินการกอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา  รายการ 2

 2.8.สหกรณ์ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว  แห่ง 2

 2.5.รายการที่สหกรณ์จดัหาผู้รับจา้งได้แล้ว  รายการ 2

 2.6.สหกรณ์อยู่ระหวา่งการด าเนินการกอ่สร้าง/ติดต้ังอปุกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา  แห่ง 2

นับจากจ านวนรายการที่สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้รบัการสนับสนุน 
ท่ีจัดหาผู้รับจ้างได้ เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้ง/ติดตั้งอุปกรณ ์

นับจากจ านวนรายการที่สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้รบัการสนับสนุน 
อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง/ติดตัง้อุปกรณ ์

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่ได้ใช้ประโยชน์จากรายการที่ได้รับการสนับสนุนเรยีบรอ้ยแล้ว 

นับจากจ านวนรายการที่สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้รบัการสนับสนุนได้ใช้ประโยชน์เรยีบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรด าเนินการแล้วเสร็จตามสญัญา 

นับจากจ านวนรายการที่สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้รบัการสนับสนุน 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามสญัญา 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรท่ีได้รบัการแนะน า ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้ว 

 
นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่ได้รบัการแนะน าให้รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการ...เรียบร้อยแลว้ 
 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่ได้รบัการแนะน าและให้ค าปรึกษาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เรียบร้อยแล้ว 

 
นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรท่ีได้รบัการแนะน าให้เปิดบัญชีโดยใช้ช่ือตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และโอนเงินสมทบเข้าบัญชี 

เรียบร้อยแล้ว 
 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่ได้รบัการแนะน า ก ากับให้สหกรณส์ง่ส าเนาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและราคางาน ให้ 
กพก. เรียบร้อยแล้ว 

 
นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่ได้รบัการแนะน าให้จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้างเพื่อรองรับการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว 
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ตวัชี้วดั/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไมใ่ชย่อดสะสม)
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 4.5.ชนิดสินค้าที่น ามาขายในตลาดสหกรณ์ [แนบรายละเอยีดชนิด/ปริมาณ/มลูค่า]  ชนิด -

 4.6.ปริมาณสินค้าที่น ามาขายในตลาดสหกรณ์  กโิลกรัม -

 4.3.สมาชกิสหกรณ์มาซ้ือสินค้าในตลาดสหกรณ์  ราย -

 4.4.เกษตรกรมาซ้ือสินค้าในตลาดสหกรณ์  ราย -

 4.การใช้ประโยชน์จากรายการเงินอุดหนุนที่ไดร้ับให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์

 4.1.สมาชกิสหกรณ์น าสินค้ามาขายในตลาดสหกรณ์  ราย -

 4.2.เกษตรกรน าสินค้ามาขายในตลาดสหกรณ์  ราย -

 3.10.แนะน าการด าเนินงานของสหกรณ์ในการใชป้ระโยชน์จากรายการเงินอดุหนุนที่ได้รับให้เป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์

 แห่ง 2

 3.11.รายงานผลการด าเนินงานตามขั้นตอนและเง่ือนไขของการรายงานผลตามที่กรมฯ ก าหนด  คร้ัง -

 3.8.แนะน า ติดตามให้สหกรณ์จดัท าแผนและรายงานผลการใชป้ระโยชน์จากส่ิงกอ่สร้างที่ได้รับการ

สนับสนุนเป็นรายเดือนเขา้ที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน และเสนอเป็นแผนธรุกจิ

ประจ าปีต่อที่ประชมุใหญ่

 แห่ง 2

 3.9.แนะน าให้สหกรณ์การจดัท าขอ้มลูสมาชกิสหกรณ์ และเกษตรกรที่มส่ีวนร่วมในโครงการส่งเสริม

การพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร

 แห่ง 2

 3.7.แนะน า ตรวจสอบติดตามและควบคุมการเบิกจา่ยของสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความถกูต้อง และ

เป็นไปตามงวดงานในสัญญา โดยลงพื้นที่ตรวจสอบงานในสัญญากอ่นลงนามเห็นชอบให้สหกรณ์เบิก

จา่ยเงินทุกคร้ัง

 แห่ง 2

จัดซื้อจัดจ้างเพื่อรองรับการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว 
 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่ได้รบัแนะน า ตรวจสอบติดตามและควบคุม และตรวจสอบงาน 
ในสัญญาก่อนลงนามเห็นชอบให้สหกรณเ์บิกจ่ายเงินทุกครั้งเรียบร้อยแลว้ 

 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่ได้รบัการแนะน า ติดตามให้จัดท าแผนและรายงานผลการใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสรา้งท่ีได้รบัการ
สนับสนุนเป็นรายเดือนเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน และเสนอเป็นแผนธุรกิจประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ เรียบร้อยแล้ว  

 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่ได้รบัการแนะน าให้จัดท าข้อมูลสมาชิกสหกรณ ์และเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในธุรกิจรวบรวม 
จัดเก็บ และแปรรูปผลผลติสนิค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเรยีบร้อยแลว้ 

 
นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรท่ีได้รบัการแนะน าในการใช้ประโยชน์จากรายการเงินอุดหนุนท่ีได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

เรียบร้อยแล้ว 
 

นับจากจ านวนรายงานผลการด าเนินงานท่ีจัดส่ง ตามขั้นตอนและเง่ือนไขท่ีกรมฯ ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
 

นับจากจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีน าสินคา้มาขายในตลาดสหกรณ ์

นับจากจ านวนเกษตรกรที่น าสินค้ามาขายในตลาดสหกรณ ์

นับจากจ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีมาซื้อสนิค้าในตลาดสหกรณ ์

นับจากจ านวนเกษตรกรที่มาซื้อสินค้าในตลาดสหกรณ ์

นับจากจ านวนชนิดสินค้าท่ีน ามาขายในตลาดสหกรณ์ 

นับจากปริมาณสินค้าที่น ามาขายในตลาดสหกรณ ์
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ตวัชี้วดั/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไมใ่ชย่อดสะสม)

ยอด

สะสม

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

 5.2.รายงานผลการด าเนินงานตามขั้นตอนและเง่ือนไขของการรายงานผลตามที่กรมฯ ก าหนด  แห่ง -

 5.3.จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้า

เกษตร ตามแนวทางที่ กพก. ก าหนด

 รายการ -

 4.9.ปริมาณธรุกจิของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหลังเขา้ร่วมโครงการ  บาท -

 5.ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน/โครงการ

 5.1.ติดตาม แนะน า การด าเนินงานของสหกรณ์ในการใชป้ระโยชน์จากรายการเงินอดุหนุนที่ได้รับให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

 แห่ง -

 4.7.มลูค่าสินค้าที่น ามาขายในตลาดสหกรณ์  บาท -

 4.8.ปริมาณธรุกจิของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกอ่นเขา้ร่วมโครงการ [บันทึกในเดือนตุลาคม 2563

 คร้ังเดียว]

 บาท -

นับจากมูลค่าของสินค้าที่น ามาขายในตลาดสหกรณ ์

นับจากจ านวนปริมาณธุรกิจของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการ  
โดยบันทึกเพียงครั้งเดียวในเดือนตุลาคม  

นับจากจ านวนปริมาณธุรกิจของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการ 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรท่ีได้รบัการแนะน า การใช้ประโยชน์จากรายการเงินอุดหนุนท่ีได้รับ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตตรกรที่รายงานผลการด าเนินงานที่จัดส่ง 
 ตามขั้นตอนและเงื่อนไขท่ีกรมฯ ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนรายงานสรุปผลการด าเนินงานผลการโครงการสง่เสรมิการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรบัสินค้าเกษตร  
 ที่จัดส่ง ตามแนวทาง ที่กรมฯ ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 


