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แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิาน ตามผลผลติ/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า

 ผลผลติ: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพื่อเพิ่มมลูค่า

 กิจกรรมหลกั: สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชกิท าการเกษตรปลอดภัย

 กิจกรรมรอง: สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชกิท าการเกษตรปลอดภัย

งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการผลติสนิค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

ตวัชี้วดั/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย  แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไมใ่ชย่อดสะสม) ยอดสะสม

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4

  ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ

 1.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชกิท าการเกษตรปลอดภัย  แห่ง

 2.สมาชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย  ราย

 3.ปริมาณธรุกจิด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัว [ประเมินผลงาน

ภาพรวม โดย กพก.]

 ร้อยละ

 4.สมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการมรีายได้เพิ่มขึ้นเฉล่ีย [ประเมินผลงาน

ภาพรวม โดย กพก.]

 ร้อยละ

 5.สมาชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการในปีที่ผ่านมาผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  แห่ง

 6.สมาชกิสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการในปีที่ผ่านมาผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  ราย

กิจกรรม

 1.แนะน า ก ากับ สง่เสริมให้สมาชิกท าการเกษตรปลอดภัยโดยด าเนินการตามกระบวนการผลติสนิค้าตามขั้นตอนของมาตรฐาน GAP

 1.1.ประสานงาน แนะน า ก ากบั ส่งเสริมให้สมาชกิท าการเกษตรปลอดภัยโดยด าเนินการตาม

กระบวนการผลิตสินค้าตามขั้นตอนของมาตรฐาน GAPให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ผลสัมฤทธิ์ และ

ตัวชี้วดัที่ก าหนด

 แห่ง -

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีส่งเสริมให้สมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นับจากจ านวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้ท าการเกษตรปลอดภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค านวณได้จาก   =  (ปริมาณธุรกิจหลังเข้าร่วมโครงการ - ปริมาณธุรกิจก่อนเข้าร่วมโครงการ)   X  100 
                                                   ปริมาณธุรกิจก่อนเข้าร่วมโครงการ          

ค านวณได้จาก   =  (รายได้หลังเข้าร่วมโครงการ - รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ)   X  100 
                                                   รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ          

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่สง่เสรมิให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแนะน าส่งเสริมให้สมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย  

กรณีกิจกรรมใดที่ไม่ได้ระบุค่าเป้าหมาย  
สามารถรายงานผลงานได้เลยโดยไม่ต้องวางแผน 
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ตวัชี้วดั/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย  แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไมใ่ชย่อดสะสม) ยอดสะสม

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4
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 1.2.ประสานงาน แนะน า ก ากบั ส่งเสริมให้สมาชกิท าการเกษตรปลอดภัยโดยด าเนินการตาม

กระบวนการผลิตสินค้าตามขั้นตอนของมาตรฐาน GAPให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ผลสัมฤทธิ์ และ

ตัวชี้วดัที่ก าหนด

 ราย -

 1.3.จดัท าฐานขอ้มลูสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ ในปี 2563 และปี 2564  ราย -

 2.ตดิตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ปี 2563

 2.1.ติดตามและประเมนิผลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต

สินค้าเกษตร ฯ GAP ปี 2563

 แห่ง -

 2.2.ติดตามและประเมนิผลสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร ฯ GAP ปี 2563

 ราย -

 2.3.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ ในปี 2563 มสีมาชกิได้รับการออกใบรับรอง

มาตรฐาน GAP แล้ว

 แห่ง -

 2.4.สมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ ในปี 2563 ได้รับการออกใบรับรอง

มาตรฐาน GAP แล้ว

 ราย -

 2.5.ปริมาณผลผลิตจากธรุกจิด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกอ่น ได้รับการ

ออกใบรับรองมาตรฐาน GAP [บันทึกในเดือนตุลาคม 2563 คร้ังเดียว]

 กโิลกรัม -

 2.6.ปริมาณผลผลิตจากธรุกจิด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหลังจากได้รับ

การออกใบรับรองมาตรฐาน GAP

 กโิลกรัม -

 2.7.มลูค่าธรุกจิด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกอ่น ได้รับการออกใบรับรอง

มาตรฐาน GAP [บันทึกในเดือนตุลาคม 2563 คร้ังเดียว]

 บาท -

 2.8.มลูค่าธรุกจิด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหลังจาก ได้รับการออก

ใบรับรองมาตรฐาน GAP

 บาท -

 2.9.รายได้ของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกอ่นได้รับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP [บันทึก

ในเดือนตุลาคม 2563 คร้ังเดียว]

 บาท -

 2.10.รายได้ของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหลังจากได้รับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP  บาท -

นับจากจ านวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแนะน าส่งเสริมให้ท าการเกษตรปลอดภัย 

นับจากจ านวนข้อมูลของสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563 และ 2564  
ได้จัดท าฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2563 ได้มีการติดตามและประเมินผลเรยีบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2563 ได้มีการติดตามและประเมินผลเรยีบรอ้ยแล้ว 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2563 มีสมาชิกได้รับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2563 ได้รับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP 
 เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนปริมาณผลผลิตจากธุรกิจดา้นเกษตรปลอดภัยก่อนได้รบัการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP  
โดยบันทึกเพียงครั้งเดียวในเดือนตุลาคม  

นับจากจ านวนปริมาณผลผลิตจากธุรกิจดา้นเกษตรปลอดภัยหลังไดร้ับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP  

นับจากจ านวนปริมาณผลผลิตจากธุรกิจดา้นเกษตรปลอดภัยก่อนได้รบัการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP  
โดยบันทึกเพียงครั้งเดียวในเดือนตุลาคม  

นับจากจ านวนปริมาณผลผลิตจากธุรกิจดา้นเกษตรปลอดภัยหลังไดร้ับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP  

นับจากรายได้ของสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรก่อนได้รบัการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP โดยบันทึกเพียงครั้งเดียว 
ในเดือนตุลาคม  

นับจากรายได้ของสมาชิกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรหลังได้รับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP  
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 3.ประสานงาน แนะน า สง่เสริมสหกรณ์เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพดา้นการผลติสนิค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2564

 3.1.แนะน าและผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการจดัท าฐานขอ้มลูสมาชกิแยก

เป็นรายกลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับการตรวจประเมนิแปลง

 แห่ง -

 3.2.แนะน าและผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการจดัท าฐานขอ้มลูสมาชกิแยก

เป็นรายกลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับการตรวจประเมนิแปลง

 ราย -

 3.3.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้จดัท าฐานขอ้มลูสมาชกิแยกเป็นรายกลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับการ

ตรวจประเมนิแปลงแล้ว

 แห่ง -

 3.4.สมาชกิของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการจดัท าฐานขอ้มลูสมาชกิแยกเป็นราย

กลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับการตรวจประเมนิแปลงแล้ว

 ราย -

 3.5.ตรวจประเมนิแปลงร่วมกบัที่ปรึกษา/กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 แห่ง -

 3.6.ตรวจประเมนิแปลงร่วมกบัที่ปรึกษา/กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

ของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 ราย -

 3.7.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจประเมนิแปลงแล้ว  แห่ง -

 3.8.สมาชกิของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจประเมนิแปลงแล้ว  ราย -

 3.9.รายงานผลการด าเนินงานตามขั้นตอนและเง่ือนเวลาของการรายงานผลตามที่กรมฯ ก าหนด  คร้ัง -

 3.10.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ ในปี 2564 มสีมาชกิได้รับการออกใบรับรอง

มาตรฐาน GAP แล้ว

 แห่ง -

 3.11.สมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ ในปี 2564 ได้รับการออกใบรับรอง

มาตรฐาน GAP แล้ว

 ราย -

 3.12.ปริมาณผลผลิตจากธรุกจิด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกอ่น ได้รับการ

ออกใบรับรองมาตรฐาน GAP [บันทึกในเดือนตุลาคม 2563 คร้ังเดียว]

 กโิลกรัม -

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการใน 2564 ได้รับการผลักดันให้จัดท าฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกท่ีเข้าร่วมโครงการในปี 2564 ได้รับการผลักดันให้จัดท าฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนข้อมูลของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2564 ได้จัดท าฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนข้อมูลของสมาชิกของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ท่ีเข้าร่วมโครงการในปี 2564 ได้จัดท าฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนแปลงของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2564 ที่เจ้าหน้าที่ของ สสจ./ สสพ 1,2 
 ได้ร่วมการประเมินแปลง เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนแปลงของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีเข้าร่วมโครงการในปี 2564 ท่ีเจ้าหน้าท่ีของ สสจ./ สสพ 1,2 
 ได้ร่วมการประเมินแปลง เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนแปลงของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2564 ได้รับการตรวจประเมนิแปลง เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนแปลงของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ท่ีเข้าร่วมโครงการในปี 2564 ได้รับการตรวจประเมินแปลง เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามเงื่อนเวลาที่ กพก. ก าหนด 

นับจากจ านวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2564 ได้รับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2564 ได้รับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP 
 เรียบร้อยแล้ว 

นับจากจ านวนปริมาณผลผลิตจากธุรกิจดา้นเกษตรปลอดภัยก่อนได้รบัการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP โดยบันทึกเพียงครั้งเดียวใน
เดือนตุลาคม  
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ตวัชี้วดั/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย  แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไมใ่ชย่อดสะสม) ยอดสะสม

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ผลสัมฤทธิจ์ากการด าเนินงานโครงการ :

ปญัหา/อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ :

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปญัหา :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3.13.ปริมาณผลผลิตจากธรุกจิด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหลังจากได้รับ

การออกใบรับรองมาตรฐาน GAP

 กโิลกรัม -

 3.14.มลูค่าธรุกจิด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกอ่น ได้รับการออก

ใบรับรองมาตรฐาน GAP [บันทึกในเดือนตุลาคม 2563 คร้ังเดียว]

 บาท -

 3.15.มลูค่าธรุกจิด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหลังจาก ได้รับการออก

ใบรับรองมาตรฐาน GAP

 บาท -

 3.16.รายได้ของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกอ่นได้รับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP 

[บันทึกในเดือนตุลาคม 2563 คร้ังเดียว]

 บาท -

 3.17.รายได้ของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหลังจากได้รับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP  บาท -

เดือนตุลาคม  

นับจากจ านวนปริมาณผลผลิตจากธุรกิจดา้นเกษตรปลอดภัยหลังไดร้ับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP  

นับจากจ านวนปริมาณผลผลิตจากธุรกิจดา้นเกษตรปลอดภัยก่อนได้รบัการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP โดยบันทึกเพียงครั้งเดียวใน
เดือนตุลาคม  

นับจากจ านวนปริมาณผลผลิตจากธุรกิจดา้นเกษตรปลอดภัยหลังไดร้ับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP  

นับจากรายได้ของสมาชิกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรก่อนได้รบัการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP โดยบันทึกเพียงครั้งเดียวในเดือนตุลาคม  

นับจากรายได้ของสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรหลังได้รับการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP  


