
กิจกรรมหลักพัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมชองทางการจําหนายสนิคา

ของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

(งบดําเนินงาน ฉบับปรบัปรุง)

โครงการสงเสรมิการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกจิฐานราก

หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงาน : กองแผนงาน

    หนวยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64



ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 

แผนแมบทยอย : การสรางสภาพแวดลอมและกลไกท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ป 2564

แผน 1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจดัการ

ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมรีายไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองไมนอยกวารอยละ 3     ดานการตลาด การเช่ือมโยงเครือขาย/คลัสเตอร

2. สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีรายได (ปริมาณธุรกิจ) เพิ่มขึ้น

แผนระดับ 3 แผนงานบูรณาการ    ไมนอยกวา

โครงการ สงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร 3. มูลคาสินคาเกษตรท่ีซื้อขายผานชองทางการตลาด

กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาของสหกรณและกลุมเกษตรกร 4. รอยละ 70 ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา

ปริมาณธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการขยายตัวรอยละ 3 5. ควบคุมการใชจายงบประมาณตามงบรายจายและกจิกรรมหลักและเบิกจาย

    ใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนด

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สาํนักงานสหกรณจังหวัดเลย งานเลขที่ กกต.53

หนวยนบั เปาหมาย

กิจกรรมหลักที่ 3:  พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมชองทางการจาํหนายสินคาของสหกรณและกลุมเกษตรกร รองรับนโยบาย แหง 8 8,840     

 กระทรวงระบบตลาดนําการผลิต (กิจกรรมตอเน่ืองจากกิจกรรมหลักที่ 1 และ 2) 1. งบดําเนินงาน 8,840     

1. คัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีความพรอมในดานการผลิต และการตลาดสินคาเกษตร รวมถงึคดัเลือกสินคาหลักของ สหกรณ 6 แหง 1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 8,840     

สหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายที่มศัีกยภาพในการบริหารจดัการสินคาเกษตร/ธรุกิจดานการผลิต และการตลาด เพื่อเขารวม กลุมเกษตรกร 2 แหง (1) คาใชสอยและวสัดุสําหรับทุกกลุมงานที่รับผิดชอบในการดําเนนิกิจกรรมของโครงการฯ -           

กิจกรรมหลักที่ 3 และตอยอดกิจกรรมกับโครงการพัฒนาศกัยภาพการดําเนินธรุกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธรุกิจชมุชน ใหเกิดผลสําเร็จตามจํานวนกลุมเปาหมายที่รบัผิดชอบ (ถวัจาย) จัดสรรตามจํานวน

2. เขารวมประชุมชี้แจง พรอมทั้งดําเนินงานตามคูมือการดําเนินโครงการ แนวทางการปฎิบัติงาน และติดตามการเบิกจายงบประมาณ โครงการ 1 กลุมเปาหมายใหไวที่โครงการพัฒนาศกัยภาพการดําเนนิธุรกจิของสหกรณ กลุมเกษตรกร 

ปญหาอปุสรรค และรายงานผลการสงเสริมการบริหารจัดการ/พัฒนาตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตรของสหกรณและกลุมเกษตรกร แหง 8 และธรุกิจชมุชน เรยีบรอยแลว แบงเปนกลุมเปาหมายท่ีจดัทําแผนพฒันาองคกร/ธรุกิจ 

เปาหมาย ที่สอดคลองกับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณดานบรหิารจดัการสินคาเกษตร: ตลาดนําการผลิต และกลุมเปาหมายเพ่ือดําเนินงานตามกระบวนงานขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ

3. เขารวมประชมุเชงิปฏบิตักิารสรางองคความรูการจดัทําแผนพัฒนาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก 3 (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม (ถัวจายไดภายในการจัดอบรม) 8,840     

ของสถาบันเกษตรกร และการจัดทําแผนบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับจงัหวัด (OPP)  รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ (2.1) จัดประชมุบูรณาการการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับจังหวัด 8,840      

ในระดับจังหวัด/พ้ืนที่         จาํนวน 1 วนั (สํานักงานสหกรณจงัหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร 

        พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ดําเนินการตามเปาหมายและคูมอืท่ีกาํหนด)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดาํเนินงาน ฉบับปรับปรุง)

ตัวชี้วัด

แผนแมบทยอย : การพฒันาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก เปาหมาย

8 แหง

รอยละ 3

พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก

(ลานบาท)

รอยละ 3

ตัวชี้วัดแผนงาน

บูรณาการ

รอยละ 100

วัตถุประสงค ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินโครงการ (Outcome)

1. เพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 

2. เพื่อเชื่อมโยงเครือขายสินคาคลัสเตอรของสหกรณและกลุมเกษตรกร

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการมชีองทางการจําหนายสินคาเกษตร 

2. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

รวมทั้งสิ้น

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สาํนักงานสหกรณจังหวัดเลย งานเลขที่ กกต.53

หนวยนบั เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

4. ประสานความรวมมือ วิเคราะหขอมลูศักยภาพ/ผลกระทบดานการผลิต การตลาด และธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือยืนยัน แหง (2.2) เขารวมอบรมหลักสตูรสงเสริมการตลาดออนไลนสรางนักขายออนไลนมืออาชีพ -            

รายชื่อกลุมเปาหมาย และเขารวมกิจกรรม/อบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามแผน OPP และแผนพัฒนาฯ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร         จาํนวน 4 รุน ๆ ละ 3 วนั ตามชนิดพืช ขาว ประมง และปศุสัตว

ตามที่คูมือกําหนด และสรุปรายงานผลสงหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ และเสนอตอคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ         (รายชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายอบรมตามโครงการที่กําหนด)

ระดับจังหวัด (3) คาใชจายในการจัดงานแสดงสินคาเกษตรและสหกรณ -           

5. รวบรวม ประมวลผล บริหารจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูลดานการผลติและดานการตลาด เพ่ือจัดทําฐานขอมูลดานการผลิตและ ฐานขอมูล (3.1) จัดงานแสดงสินคาเกษตรและสหกรณ จํานวน 4 ภาค ๆ ละ 1 ครั้ง -            

การตลาดของสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่มีเขารวมโครงการตามกระบวนงาน และวธีิปฏบิัติที่คูมือกําหนด         (กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ใหแกสํานักงานสหกรณจังหวัด/สาํนักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร เปาหมาย 

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคล่ือนแผนบริหารจดัการสินคาเกษตร OPP รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของในพื้นที่ โครงการ 1 รวม 4 หนวยงาน เปนผูดําเนินการจดังานตามคูมอืที่กําหนดไว)

แบบมีสวนรวม เพื่อสราง/ขยายชองทางการตลาดใหม และรูปแบบการทําตลาดระหวางเครอืขาย/คลัสเตอรในแตละกลุมสินคาเกษตร ครั้ง/วนั 1 หมายเหตุ : 

ตามแผนพัฒนาฯ ของแตละสหกรณ/กลุมเกษตรกร โดยใหสอดคลองกับการขับเคล่ือนแผน OPP ในภาพรวมตามกลุมสินคาเกษตร ราย งบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมของสํานักงานสหกรณจงัหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณ 

ของแตละจังหวดั กรุงเทพมหานครเปาหมาย หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ (กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร) 

7. เขารวมอบรมหลักสูตรสงเสริมการตลาดออนไลน สรางนักขายออนไลนมืออาชพีตามชนิดพืช ขาว ประมง และปศสัุตว ตามที่ กพก. กําหนด ราย 34 จะประสานกับกองคลังโอนจัดสรรงบประมาณและแจงสํานักงานสหกรณจังหวัด/สาํนกังานสงเสริมสหกรณ 

8. เขารวมงานแสดงสินคาเกษตรและสหกรณ จํานวน 4 ภาค รายละเอียดตามที่ กพก. กําหนด ราย กรุงเทพมหานครอีกคร้ัง

ครั้ง/ภาค

แหง/สินคา

หลัก

9. ประสานงาน ใหคําแนะนํา ติดตามงาน ประมวลผล และสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนตลาดนําการผลิต การกอสรางตลาด กิจกรรมหลัก 3

สินคาเกษตร รวมถงึผลลัพธของการใชประโยชนจากอปุกรณการตลาด/ส่ิงกอสรางตาง ๆ ตามวัตถุประสงค 8

ของการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนนุจากกรม

10. จดัทําส่ือเผยแพร ประชาสัมพนัธในรปูแบบตาง ๆ ดําเนินโครงการ ตดิตาม/แกไขปญหาอปุสรรค และสรุปผลสําเร็จของการดําเนนิ ครั้ง 7

โครงการ รวมถึงปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานกุารในการขับเคล่ือนตลาดนําการผลิตตามแผน OPP ของจังหวัด รวมกับหนวยงานตาง ๆ

ที่เก่ียวของ สรปุขอมูลการผลิตและการตลาด รวมถงึรายงานผลความกาวหนาในภาพรวมของโครงการตามตวัช้ีวัด วตัถุประสงค และ

คูมือการปฏิบัติงานโครงการตามเง่ือนเวลาที่กรมกําหนด สงใหกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

เงื่อนไขสําคัญ (โปรดทําความเขาใจกอนปฏิบตังิานและใชจายงบประมาณ)

1. เมื่อหนวยงานไดรบัแผนปฏิบัติงานนี้แลว ใหจัดทํา Action Plan โดยกําหนดข้ันตอนในการเขาปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับโอนจัดสรร เพ่ือใหหนวยงานใชในการกํากับ ตดิตาม และสรุปรายงานผลสําเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีกําหนด

2. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คูมือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วธีิการรายงานผลตามเง่ือนไขที่กอง/สาํนกักําหนด เพ่ือใหกิจกรรม/โครงการบรรลุตามตวัช้ีวัดและวัตถุประสงค โดยตองสอดคลองกับรายละเอยีดและการขับเคล่ือนงาน/

โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพรอมรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ และการใชจายงบประมาณตามเง่ือนเวลาและรปูแบบการรายงานผลที่กอง/สํานักกําหนด

3. เมื่อไดรับโอนเงินประจํางวดแลว ใหวางแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับระยะเวลาที่กําหนดในแผนปฏบิัติงาน รวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ป พ.ศ. 2564 

ตามแนวทางการใชจายงบประมาณท่ีกรมกําหนด

แหง/สินคา

หลัก

(ตาม

เปาหมายที่

กําหนด)

(ตามชนิด

พืช/ประเภท

ผลผลิตหลัก)

(ตาม

เปาหมาย

ทีกํ่าหนด)

(ตาม

เปาหมาย

ทีกํ่าหนด)



ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 

แผนแมบทยอย : การสรางสภาพแวดลอมและกลไกท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ป 2564

แผน 1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจดัการ

ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมรีายไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองไมนอยกวารอยละ 3     ดานการตลาด การเช่ือมโยงเครือขาย/คลัสเตอร

2. สหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีรายได (ปริมาณธุรกิจ) เพิ่มขึ้น

แผนระดับ 3 แผนงานบูรณาการ    ไมนอยกวา

โครงการ สงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร 3. มูลคาสินคาเกษตรท่ีซื้อขายผานชองทางการตลาด

กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาของสหกรณและกลุมเกษตรกร 4. รอยละ 70 ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา

ปริมาณธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการขยายตัวรอยละ 3 5. ควบคุมการใชจายงบประมาณตามงบรายจายและกจิกรรมหลักและเบิกจาย

    ใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนด

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สาํนักงานสหกรณจังหวัดเลย งานเลขที่ กกต.53

หนวยนบั เปาหมาย

กิจกรรมหลักที่ 3:  พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมชองทางการจาํหนายสินคาของสหกรณและกลุมเกษตรกร รองรับนโยบาย แหง 8 8,840     

 กระทรวงระบบตลาดนําการผลิต (กิจกรรมตอเน่ืองจากกิจกรรมหลักที่ 1 และ 2) 1. งบดําเนินงาน 8,840     

1. คัดเลือกสถาบันเกษตรกรที่มีความพรอมในดานการผลิต และการตลาดสินคาเกษตร รวมถงึคดัเลือกสินคาหลักของ สหกรณ 6 แหง 1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 8,840     

สหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายที่มศัีกยภาพในการบริหารจดัการสินคาเกษตร/ธรุกิจดานการผลิต และการตลาด เพื่อเขารวม กลุมเกษตรกร 2 แหง (1) คาใชสอยและวสัดุสําหรับทุกกลุมงานที่รับผิดชอบในการดําเนนิกิจกรรมของโครงการฯ -           

กิจกรรมหลักที่ 3 และตอยอดกิจกรรมกับโครงการพัฒนาศกัยภาพการดําเนินธรุกิจของสหกรณ กลุมเกษตรกร และธรุกิจชมุชน ใหเกิดผลสําเร็จตามจํานวนกลุมเปาหมายที่รบัผิดชอบ (ถวัจาย) จัดสรรตามจํานวน

2. เขารวมประชุมชี้แจง พรอมทั้งดําเนินงานตามคูมือการดําเนินโครงการ แนวทางการปฎิบัติงาน และติดตามการเบิกจายงบประมาณ โครงการ 1 กลุมเปาหมายใหไวที่โครงการพัฒนาศกัยภาพการดําเนนิธุรกจิของสหกรณ กลุมเกษตรกร 

ปญหาอปุสรรค และรายงานผลการสงเสริมการบริหารจัดการ/พัฒนาตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตรของสหกรณและกลุมเกษตรกร แหง 8 และธรุกิจชมุชน เรยีบรอยแลว แบงเปนกลุมเปาหมายท่ีจดัทําแผนพฒันาองคกร/ธรุกิจ 

เปาหมาย ที่สอดคลองกับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณดานบรหิารจดัการสินคาเกษตร: ตลาดนําการผลิต และกลุมเปาหมายเพ่ือดําเนินงานตามกระบวนงานขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ

3. เขารวมประชมุเชงิปฏบิตักิารสรางองคความรูการจดัทําแผนพัฒนาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก 3 (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม (ถัวจายไดภายในการจัดอบรม) 8,840     

ของสถาบันเกษตรกร และการจัดทําแผนบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับจงัหวัด (OPP)  รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ (2.1) จัดประชมุบูรณาการการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับจังหวัด 8,840      

ในระดับจังหวัด/พ้ืนที่         จาํนวน 1 วนั (สํานักงานสหกรณจงัหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร 

        พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2 ดําเนินการตามเปาหมายและคูมอืท่ีกาํหนด)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดาํเนินงาน ฉบับปรับปรุง)

ตัวชี้วัด

แผนแมบทยอย : การพฒันาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก เปาหมาย

8 แหง

รอยละ 3

พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก

(ลานบาท)

รอยละ 3

ตัวชี้วัดแผนงาน

บูรณาการ

รอยละ 100

วัตถุประสงค ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินโครงการ (Outcome)

1. เพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการตลาดสินคาเกษตร 

2. เพื่อเชื่อมโยงเครือขายสินคาคลัสเตอรของสหกรณและกลุมเกษตรกร

1. สหกรณและกลุมเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการมชีองทางการจําหนายสินคาเกษตร 

2. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

รวมทั้งสิ้น

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สาํนักงานสหกรณจังหวัดเลย งานเลขที่ กกต.53

หนวยนบั เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

4. ประสานความรวมมือ วิเคราะหขอมลูศักยภาพ/ผลกระทบดานการผลิต การตลาด และธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือยืนยัน แหง (2.2) เขารวมอบรมหลักสตูรสงเสริมการตลาดออนไลนสรางนักขายออนไลนมืออาชีพ -            

รายชื่อกลุมเปาหมาย และเขารวมกิจกรรม/อบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามแผน OPP และแผนพัฒนาฯ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร         จาํนวน 4 รุน ๆ ละ 3 วนั ตามชนิดพืช ขาว ประมง และปศุสัตว

ตามที่คูมือกําหนด และสรุปรายงานผลสงหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ และเสนอตอคณะอนกุรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ         (รายชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายอบรมตามโครงการที่กําหนด)

ระดับจังหวัด (3) คาใชจายในการจัดงานแสดงสินคาเกษตรและสหกรณ -           

5. รวบรวม ประมวลผล บริหารจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูลดานการผลติและดานการตลาด เพ่ือจัดทําฐานขอมูลดานการผลิตและ ฐานขอมูล (3.1) จัดงานแสดงสินคาเกษตรและสหกรณ จํานวน 4 ภาค ๆ ละ 1 ครั้ง -            

การตลาดของสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่มีเขารวมโครงการตามกระบวนงาน และวธีิปฏบิัติที่คูมือกําหนด         (กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ใหแกสํานักงานสหกรณจังหวัด/สาํนักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร เปาหมาย 

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคล่ือนแผนบริหารจดัการสินคาเกษตร OPP รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของในพื้นที่ โครงการ 1 รวม 4 หนวยงาน เปนผูดําเนินการจดังานตามคูมอืที่กําหนดไว)

แบบมีสวนรวม เพื่อสราง/ขยายชองทางการตลาดใหม และรูปแบบการทําตลาดระหวางเครอืขาย/คลัสเตอรในแตละกลุมสินคาเกษตร ครั้ง/วนั 1 หมายเหตุ : 

ตามแผนพัฒนาฯ ของแตละสหกรณ/กลุมเกษตรกร โดยใหสอดคลองกับการขับเคล่ือนแผน OPP ในภาพรวมตามกลุมสินคาเกษตร ราย งบประมาณในการดาํเนนิกิจกรรมของสํานักงานสหกรณจงัหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณ 

ของแตละจังหวดั กรุงเทพมหานครเปาหมาย หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ (กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร) 

7. เขารวมอบรมหลักสูตรสงเสริมการตลาดออนไลน สรางนักขายออนไลนมืออาชพีตามชนิดพืช ขาว ประมง และปศสัุตว ตามที่ กพก. กําหนด ราย 34 จะประสานกับกองคลังโอนจัดสรรงบประมาณและแจงสํานักงานสหกรณจังหวัด/สาํนกังานสงเสริมสหกรณ 

8. เขารวมงานแสดงสินคาเกษตรและสหกรณ จํานวน 4 ภาค รายละเอียดตามที่ กพก. กําหนด ราย กรุงเทพมหานครอีกคร้ัง

ครั้ง/ภาค

แหง/สินคา

หลัก

9. ประสานงาน ใหคําแนะนํา ติดตามงาน ประมวลผล และสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนตลาดนําการผลิต การกอสรางตลาด กิจกรรมหลัก 3

สินคาเกษตร รวมถงึผลลัพธของการใชประโยชนจากอปุกรณการตลาด/ส่ิงกอสรางตาง ๆ ตามวัตถุประสงค 8

ของการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนนุจากกรม

10. จดัทําส่ือเผยแพร ประชาสัมพนัธในรปูแบบตาง ๆ ดําเนินโครงการ ตดิตาม/แกไขปญหาอปุสรรค และสรุปผลสําเร็จของการดําเนนิ ครั้ง 7

โครงการ รวมถึงปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานกุารในการขับเคล่ือนตลาดนําการผลิตตามแผน OPP ของจังหวัด รวมกับหนวยงานตาง ๆ

ที่เก่ียวของ สรปุขอมูลการผลิตและการตลาด รวมถงึรายงานผลความกาวหนาในภาพรวมของโครงการตามตวัช้ีวัด วตัถุประสงค และ

คูมือการปฏิบัติงานโครงการตามเง่ือนเวลาที่กรมกําหนด สงใหกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

เงื่อนไขสําคัญ (โปรดทําความเขาใจกอนปฏิบตังิานและใชจายงบประมาณ)

1. เมื่อหนวยงานไดรบัแผนปฏิบัติงานนี้แลว ใหจัดทํา Action Plan โดยกําหนดข้ันตอนในการเขาปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับโอนจัดสรร เพ่ือใหหนวยงานใชในการกํากับ ตดิตาม และสรุปรายงานผลสําเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีกําหนด

2. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบติังาน/คูมือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วธีิการรายงานผลตามเง่ือนไขที่กอง/สาํนกักําหนด เพ่ือใหกิจกรรม/โครงการบรรลุตามตวัชี้วัดและวัตถุประสงค โดยตองสอดคลองกับรายละเอยีดและการขับเคล่ือนงาน/

โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพรอมรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ และการใชจายงบประมาณตามเง่ือนเวลาและรปูแบบการรายงานผลที่กอง/สํานักกําหนด

3. เมื่อไดรับโอนเงินประจํางวดแลว ใหวางแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับระยะเวลาที่กําหนดในแผนปฏบิัติงาน รวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ป พ.ศ. 2564 

ตามแนวทางการใชจายงบประมาณท่ีกรมกําหนด

แหง/สินคา

หลัก

(ตาม

เปาหมายที่

กําหนด)

(ตามชนิด

พืช/ประเภท

ผลผลิตหลัก)

(ตาม

เปาหมาย

ทีกํ่าหนด)

(ตาม

เปาหมาย

ทีกํ่าหนด)

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สาํนักงานสหกรณจังหวัดเลย งานเลขที่ กกต.53

หนวยนบั เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

4. เมื่อหนวยงานไดรบัแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแลว การอนุมัติเบิกจายงบประมาณขึ้นอยูกับอํานาจหัวหนาสวนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย 

การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงนิจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยใหเปนไปดวยความโปรงใส คุมคาและประหยดั คํานึงถึงประโยชนที่ไดรบั ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการดําเนินการ

5. กรณทีี่มีงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน ใหดาํเนินการตามหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1884 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563)

6. กรณทีี่มีการจัดอบรมโดยใชงบดําเนินงานเหลือจาย ใหหนวยงานท่ีจัดการฝกอบรมและประเมินผลการฝกอบรม และรายงานผลตอหัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมภายใน 60 วนัน้ันต้ังแตวันส้ินสุดการฝกอบรม ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม (ฉบับที่ 3)

 พ.ศ. 2555 ขอ 23 พรอมท้ังสําเนาผลการฝกอบรมใหกรมสงเสริมสหกรณ (สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ) ทราบดวย



สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สาํนักงานสหกรณจังหวัดเลย งานเลขที่ กกต.53

หนวยนบั เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

4. ประสานความรวมมือ วิเคราะหขอมลูศักยภาพ/ผลกระทบดานการผลิต การตลาด และธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือยืนยัน แหง (2.2) เขารวมอบรมหลักสตูรสงเสริมการตลาดออนไลนสรางนักขายออนไลนมืออาชีพ -            

รายชื่อกลุมเปาหมาย และเขารวมกิจกรรม/อบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามแผน OPP และแผนพัฒนาฯ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร         จาํนวน 4 รุน ๆ ละ 3 วนั ตามชนิดพืช ขาว ประมง และปศุสัตว

ตามที่คูมือกําหนด และสรุปรายงานผลสงหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ และเสนอตอคณะอนกุรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ         (รายชื่อสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปาหมายอบรมตามโครงการที่กําหนด)

ระดับจังหวัด (3) คาใชจายในการจัดงานแสดงสินคาเกษตรและสหกรณ -           

5. รวบรวม ประมวลผล บริหารจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูลดานการผลติและดานการตลาด เพ่ือจัดทําฐานขอมูลดานการผลิตและ ฐานขอมูล (3.1) จัดงานแสดงสินคาเกษตรและสหกรณ จํานวน 4 ภาค ๆ ละ 1 ครั้ง -            

การตลาดของสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่มีเขารวมโครงการตามกระบวนงาน และวธีิปฏบิัติที่คูมือกําหนด         (กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ใหแกสํานักงานสหกรณจังหวัด/สาํนักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร เปาหมาย 

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการขับเคล่ือนแผนบริหารจดัการสินคาเกษตร OPP รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของในพื้นที่ โครงการ 1 รวม 4 หนวยงาน เปนผูดําเนินการจดังานตามคูมอืที่กําหนดไว)

แบบมีสวนรวม เพื่อสราง/ขยายชองทางการตลาดใหม และรูปแบบการทําตลาดระหวางเครอืขาย/คลัสเตอรในแตละกลุมสินคาเกษตร ครั้ง/วนั 1 หมายเหตุ : 

ตามแผนพัฒนาฯ ของแตละสหกรณ/กลุมเกษตรกร โดยใหสอดคลองกับการขับเคล่ือนแผน OPP ในภาพรวมตามกลุมสินคาเกษตร ราย งบประมาณในการดาํเนนิกิจกรรมของสํานักงานสหกรณจงัหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณ 

ของแตละจังหวดั กรุงเทพมหานครเปาหมาย หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ (กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร) 

7. เขารวมอบรมหลักสูตรสงเสริมการตลาดออนไลน สรางนักขายออนไลนมืออาชพีตามชนิดพืช ขาว ประมง และปศสัุตว ตามที่ กพก. กําหนด ราย 34 จะประสานกับกองคลังโอนจัดสรรงบประมาณและแจงสํานักงานสหกรณจังหวัด/สาํนกังานสงเสริมสหกรณ 

8. เขารวมงานแสดงสินคาเกษตรและสหกรณ จํานวน 4 ภาค รายละเอียดตามที่ กพก. กําหนด ราย กรุงเทพมหานครอีกคร้ัง

ครั้ง/ภาค

แหง/สินคา

หลัก

9. ประสานงาน ใหคําแนะนํา ติดตามงาน ประมวลผล และสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนตลาดนําการผลิต การกอสรางตลาด กิจกรรมหลัก 3

สินคาเกษตร รวมถงึผลลัพธของการใชประโยชนจากอปุกรณการตลาด/ส่ิงกอสรางตาง ๆ ตามวัตถุประสงค 8

ของการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนนุจากกรม

10. จดัทําส่ือเผยแพร ประชาสัมพนัธในรปูแบบตาง ๆ ดําเนินโครงการ ตดิตาม/แกไขปญหาอปุสรรค และสรุปผลสําเร็จของการดําเนนิ ครั้ง 7

โครงการ รวมถึงปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานกุารในการขับเคล่ือนตลาดนําการผลิตตามแผน OPP ของจังหวัด รวมกับหนวยงานตาง ๆ

ที่เก่ียวของ สรปุขอมูลการผลิตและการตลาด รวมถงึรายงานผลความกาวหนาในภาพรวมของโครงการตามตวัช้ีวัด วตัถปุระสงค และ

คูมือการปฏิบัติงานโครงการตามเง่ือนเวลาที่กรมกําหนด สงใหกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

เงื่อนไขสําคัญ (โปรดทําความเขาใจกอนปฏิบตังิานและใชจายงบประมาณ)

1. เมื่อหนวยงานไดรบัแผนปฏิบัติงานนี้แลว ใหจัดทาํ Action Plan โดยกําหนดข้ันตอนในการเขาปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับโอนจัดสรร เพ่ือใหหนวยงานใชในการกํากับ ตดิตาม และสรุปรายงานผลสําเร็จของงานตามแนวทาง/เง่ือนเวลาท่ีกําหนด

2. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คูมือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วธีิการรายงานผลตามเง่ือนไขที่กอง/สาํนกักําหนด เพ่ือใหกิจกรรม/โครงการบรรลุตามตวัชี้วัดและวัตถุประสงค โดยตองสอดคลองกับรายละเอยีดและการขับเคล่ือนงาน/

โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพรอมรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ และการใชจายงบประมาณตามเงื่อนเวลาและรปูแบบการรายงานผลที่กอง/สํานักกําหนด

3. เมื่อไดรับโอนเงินประจํางวดแลว ใหวางแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับระยะเวลาที่กําหนดในแผนปฏบิัติงาน รวมทั้งเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ป พ.ศ. 2564 

ตามแนวทางการใชจายงบประมาณท่ีกรมกําหนด

แหง/สินคา

หลัก

(ตาม

เปาหมายที่

กําหนด)

(ตามชนิด

พืช/ประเภท

ผลผลิตหลัก)

(ตาม

เปาหมาย

ทีกํ่าหนด)

(ตาม

เปาหมาย

ทีกํ่าหนด)

สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สาํนักงานสหกรณจังหวัดเลย งานเลขที่ กกต.53

หนวยนบั เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

4. เมื่อหนวยงานไดรบัแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแลว การอนุมัติเบิกจายงบประมาณขึ้นอยูกับอํานาจหัวหนาสวนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย 

การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงนิจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยใหเปนไปดวยความโปรงใส คุมคาและประหยดั คํานึงถึงประโยชนที่ไดรบั ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการดําเนนิการ

5. กรณทีี่มีงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน ใหดาํเนินการตามหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1884 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563)

6. กรณทีี่มีการจัดอบรมโดยใชงบดําเนินงานเหลือจาย ใหหนวยงานท่ีจัดการฝกอบรมและประเมินผลการฝกอบรม และรายงานผลตอหัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมภายใน 60 วนัน้ันต้ังแตวันส้ินสุดการฝกอบรม ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม (ฉบับที่ 3)

 พ.ศ. 2555 ขอ 23 พรอมท้ังสําเนาผลการฝกอบรมใหกรมสงเสริมสหกรณ (สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ) ทราบดวย



สวนราชการ : กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานรับผิดชอบ :  สาํนักงานสหกรณจังหวัดเลย งานเลขที่ กกต.53

หนวยนบั เปาหมาย

(Output)

งานที่ดําเนินการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจาย/รายการ

จํานวนเงิน

 (บาท)

4. เมื่อหนวยงานไดรบัแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแลว การอนุมัติเบิกจายงบประมาณขึ้นอยูกับอํานาจหัวหนาสวนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย 

การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงนิจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยใหเปนไปดวยความโปรงใส คุมคาและประหยดั คํานึงถึงประโยชนที่ไดรบั ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการดําเนนิการ

5. กรณทีี่มีงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน ใหดาํเนินการตามหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1884 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563)

6. กรณทีี่มีการจัดอบรมโดยใชงบดําเนินงานเหลือจาย ใหหนวยงานท่ีจัดการฝกอบรมและประเมินผลการฝกอบรม และรายงานผลตอหัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมภายใน 60 วนัน้ันต้ังแตวันส้ินสุดการฝกอบรม ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม (ฉบับที่ 3)

 พ.ศ. 2555 ขอ 23 พรอมท้ังสําเนาผลการฝกอบรมใหกรมสงเสริมสหกรณ (สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ) ทราบดวย

สหกรณ กลุม

เกษตรกร

รวม

6 2 8

10 สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย 6 2 8 1 สหกรณการเกษตรเมืองเลย จาํกดั ยางพารา 2

2 สหกรณการเกษตรนาดวง จํากัด ยางพารา 2

3 สหกรณการเกษตรภูกระดึง จํากัด ออย 2

4 สหกรณการเกษตรผาขาว จํากัด ออย 2

5 สหกรณการเกษตรวังสะพุง จาํกัด ออย 2

6 สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จํากัด ผลไม 2

7 กลุมเกษตรกร กยท.ทําสวนยางบานสบู ยางพารา 2

8 กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ตําบลโคกใหญ ยางพารา 2

รวมทั้งสิ้น

รายช่ือเปาหมายโครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสหกรณ กลุมเกษตร และธุรกิจชุมชน ป 2564

กิจกรรมหลักพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาของสหกรณและกลุมเกษตรกร (งบดาํเนนิงาน ฉบับปรับปรุง)

เขต

ตรวจ

ราชการ

หนวยงาน

จํานวนสหกรณ/

กลุมเกษตรกร 

ที่

สหกรณ/กลุมเกษตรกร ผลผลิตหลัก

ระดับชั้น

ความ

เขมแข็ง




