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2. การจัดอบรม หลักสูตรส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร [รายงานไม่เกินค่าเป้าหมายท่ีได้รับ]

2.1 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายโครงการ 
ในหลักสูตร " การท าเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"
[รายงานเฉพาะจังหวัดท่ีเป็นผู้รับผิดชอบการจัดอบรม เท่าน้ัน ]

รุ่น

1.2 จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการประสานเพ่ือเข้าอบรมการท าเกษตรผสมผสาน 
[รายงานแบบไม่นับซ้ ารายเดิม และไม่เกินค่าเป้าหมายท่ีได้รับ]

ราย

6. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร้อยละ 3

7.ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ 100

กิจกรรม
1. ประสานงาน แนะน า ก ากับ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1.1 ติดต่อประสานงาน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน 
[รายงานแบบไม่นับซ้ าแห่งเดิม และไม่เกินค่าเป้าหมายท่ีได้รับ]

แห่ง

4. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัว ร้อยละ 3

5. สมาชิกท่ีผ่านการอบรมได้มีการปรับเปล่ียนไปท าการเกษตรปลอดภัย ราย 1,368

3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย ราย 1,368

ยอดสะสม
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

ตัวช้ีวัด
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย แห่ง 82

2. พ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ไร่ 6,840

 
ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย  แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด.............................
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย

ค ำอธบิำย  : จ ำนวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทีเ่ขำ้รว่มโครงกำรสง่เสรมิกำรท ำกำรเกษตร
ผสมผสำนใหก้บัสมำชกิในลักษณะเกษตรปลอดภยั

ค ำอธบิำย  : จ ำนวนพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิเกษตรผสมผสำนของสมำชกิของสหกรณ์และ
กลุม่เกษตรกรทีเ่ขำ้รว่มโครงกำร

ค ำอธบิำย  : จ ำนวนสมำชกิของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทีเ่ขำ้รว่มโครงกำรไดรั้บกำร
สง่เสรมิกำรท ำเกษตรผสมผสำนในลกัษณะเกษตรปลอดภยัจำกสถำบนัเกษตรกร                     

ค ำอธบิำย  : จ ำนวนสมำชกิของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทีผ่ำ่นกำรอบรมโครงกำรอบรม
เกษตรผสมผสำนในสหกรณ์และและกลุม่เกษตรกร  ไดม้กีำรปรับเปลีย่นไปท ำกำรเกษตร
ปลอดภยั

สตูรกำรค ำนวณ  :  (รำยไดห้ลังเขำ้รว่มโครงกำรของสมำชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  X  
100)/ รำยไดก้อ่นเขำ้รว่มโครงกำรของสมำชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
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ยอดสะสม
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย  แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)
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5. การติดตาม รายงานผลการด าเนินโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ
5.1 จ านวนสมาชิกท่ีผ่านการอบรมได้มีการปรับเปล่ียนไปท าการเกษตรปลอดภัย
ข้อน้ีให้รายงานผลงานเม่ือได้จัดส่งแบบรายงานรายได้ การผลิตการจ าหน่าย และการท าเกษตร
ปลอดภัยของสมาชิกสถาบันเกษตรกร แบบท่ี 5 ให้กับกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
[เจ้าของโครงการ] แล้ว

ราย

5.2 สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
ข้อน้ีให้รายงานผลงานเม่ือได้จัดส่งแบบรายงานรายได้ การผลิตการจ าหน่าย และการท าเกษตร
ปลอดภัยของสมาชิกสถาบันเกษตรกร แบบท่ี 5 ให้กับกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
[เจ้าของโครงการ] แล้ว

ร้อยละ

3.3 จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน 
ข้อน้ีให้รายงานผลงานเม่ือได้จัดส่งแบบสรุปฐานข้อมูลสมาชิกและแผนการผลิต 
แบบท่ี 3 ให้กับกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ [เจ้าของโครงการ] แล้ว
หลังการอบรมเสร็จส้ินภายใน 7 วัน

ไร่

4. การจัดท ารายงานการอบรมภายหลังจากท่ีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้ารับการอบรมเสร็จแล้ว (เฉพาะหน่วยงานท่ีจัดอบรม)
4.1 รายงานผลการอบรมโครงการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ (หลังการอบรมเสร็จส้ินภายใน 
60 วัน)

เล่ม

3. การจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกการท าการเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย (หลังสมาชิกเข้ารับการอบรมเสร็จส้ิน ภายใน 7 วัน)
3.1 จ านวน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีด าเนินการจัดท าแผนการผลิต
ข้อน้ีให้รายงานผลงานเม่ือได้จัดส่งแบบสรุปฐานข้อมูลสมาชิกและแผนการผลิต 
แบบท่ี 3 ให้กับกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ [เจ้าของโครงการ] แล้ว
[รายงานแบบไม่นับซ้ าแห่งเดิม และไม่เกินค่าเป้าหมายท่ีได้รับ] หลังการอบรมเสร็จส้ินภายใน 7 
วัน

แห่ง

3.2 จ านวน สมาชิกท่ีด าเนินการจัดท าแผนการผลิต
ข้อน้ีให้รายงานผลงานเม่ือได้จัดส่งแบบสรุปฐานข้อมูลสมาชิกและแผนการผลิต 
แบบท่ี 3 ให้กับกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ [เจ้าของโครงการ] แล้ว
[รายงานแบบไม่นับซ้ ารายเดิม และไม่เกินค่าเป้าหมายท่ีได้รับ] หลังการอบรมเสร็จส้ินภายใน 7 
วัน

ราย

2.1 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายโครงการ 
ในหลักสูตร " การท าเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"
[รายงานเฉพาะจังหวัดท่ีเป็นผู้รับผิดชอบการจัดอบรม เท่าน้ัน ]

รุ่น

2.2 จ านวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านการอบรม/ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การท าเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย
[รายงานเฉพาะเป้าหมายของจังหวัดตามข้อ 1.2 ]

ราย


