
หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสร้างมูลค่า 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

(พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP)

ส านักงานสหกรณจ์ังหวัดมุกดาหาร



ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นการเกษตร
ปี 2565 ปี 2565 ปี 2566

แผน แผน ผล แผน แผน

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัวร้อยละ 3 1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 88 97.78 90 91
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ 24 0.00 25 30

แผนระดับ 3 การเกษตรสร้างมูลค่า

ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย 1 แห่ง

ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท าการเกษตรปลอดภัย 9 ราย

พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP 3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว

4. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัว

5. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
6. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการในปี 2564 ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP
7. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่าย
    ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนด

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขท่ี พคส.23

หน่วยนับ เป้าหมาย
1. ประสานงาน แนะน า ก ากับ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้ส่งเสริมสมาชิกท าการเกษตรปลอดภัยโดยด าเนินการตาม แห่ง/ราย 1/9 11,100    

กระบวนการผลิตสินค้าตามข้ันตอนของมาตรฐาน GAP ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิ และตัวช้ีวัดท่ีก าหนด (ไม่นับซ  า) 1. งบด าเนินงาน 11,100    

โดยปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินโครงการ และหนังสือข้อส่ังการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 11,100    

2. จัดท าฐานข้อมูลด้านสินค้าผักและผลไม้ปลอดภัยร่วมกับสมาชิกท่ีได้รับมาตรฐาน GAP ในปี 2564 โดยปรับปรุงและจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม ราย 9 (1) ค่าใช้สอยและวัสดุส าหรับทุกกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมของโครงการฯ 7,680       

จากฐานข้อมูลเดิมท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรปลอดภัยร่วมกับสมาชิก ให้เกิดผลส าเร็จตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับผิดชอบ (ถัวจ่าย)

ท่ีได้รับมาตรฐานในปี 2565  - แนะน าส่งเสริม ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าฐานข้อมูลด้านสินค้าผักและผลไม้ปลอดภัย 5,760       

ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย : ภายใต้โครงการเพ่ือยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ร่วมกับสมาชิกท่ีได้รับมาตรฐาน GAP ในปี 2564 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  -  แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสนับสนุนการผลิตและรวบรวม 1,920       

1. อบรมให้ความรู้ด้านการสร้างระบบรับรองมาตรฐานเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในการผลิตสินค้าปลอดภัย แห่ง/ราย 1/9 ผลผลิตเกษตรปลอดภัยของสมาชิก

2. แนะน า ส่งเสริม ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าฐานข้อมูลด้านสินค้าผักและผลไม้ปลอดภัยร่วมกับสมาชิกท่ีได้รับมาตรฐาน GAP แห่ง/ราย 1/9

ในปี 2564 โดยปรับปรุงและจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากฐานข้อมูลเดิมท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

 ร้อยละ 3

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนแม่บทย่อย : เกษตรปลอดภัย (หลัก)

ตัวชี วัด
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร (สนับสนุน)

ตัวชี วัด

ปี 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ ตัวชี วัดระดับกิจกรรมหลัก เป้าหมาย

โครงการ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง  ร้อยละ 3

 ร้อยละ 3

รวมทั งสิ น

- แห่ง/ - ราย
 ร้อยละ 100

วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินโครงการ (Outcome)
1. เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการสร้างระบบรับรองมาตรฐาน การสร้างความเช่ือม่ันในการผลิตสินค้าปลอดภัยและเพ่ือส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูล

ด้านการเกษตรปลอดภัยร่วมกับสมาชิกสหกรณ์

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการผลิตผักและผลไม้ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP ตามหลักวิธีการท่ีถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ และได้มาตรฐานตามท่ีต้องการของตลาด

1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัยตรงตามควมต้องการของตลาด 

3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายผลผลิตท่ีมีคุณภาพ

(Output)

งานท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน

 (บาท)



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบ :  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร งานเลขท่ี พคส.23

หน่วยนับ เป้าหมาย

(Output)

งานท่ีด าเนินการ
ปริมาณงาน งบประมาณ 

ประเภทรายจ่าย/รายการ

จ านวนเงิน

 (บาท)
3. แนะน าส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสนับสนุนการผลิตและรวบรวมผลผลิตเกษตรปลอดภัยของสมาชิก เพ่ือเพ่ิมปริมาณธุรกิจ แห่ง/ราย 1/9  -  แนะน า ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้ความรู้สมาชิกท าการผลิตสินค้าผักและผลไม้ -             

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเพ่ิมรายได้ของสมาชิก (ด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย) ให้ได้มาตรฐาน GAP โดยจัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรปลอดภัยร่วมกับสมาชิกท่ีได้รับ

4. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกผักและผลไม้ ปลูกผลผลิตท่ีมีคุณภาพ แห่ง 1 มาตรฐาน GAP ในปี 2565 

เพ่ือขอตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP)  - แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคล่ือนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดท าแผนการรวบรวม -             

5. ติดตามและประเมินผลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ แห่ง/ราย 1/9 ผลผลิตจากเกษตรกรท่ีได้รับการรับรอง GAP ปี 2565  

และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ในปีงบประมาณ 2563 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,420       

3. รวบรวมข้อมูล รายงานความคืบหน้าของการด าเนินโครงการตามข้ันตอนและเง่ือนเวลาของการรายงานผลตามท่ีกรมฯ ก าหนด คร้ัง 8  - อบรมให้ความรู้ด้านการสร้างระบบรับรองมาตรฐานเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในการผลิต 3,420       

และประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินงาน พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคเป็นประจ าทุกเดือน สินค้าปลอดภัยให้กับเกษตรกรท่ีได้รับการรับรอง GAP ปี 2564

4. รายงานผลการด าเนินโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 

และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบท่ี กพก. ก าหนด ดังน้ี

4.1 รายงานผลจ านวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP ในปี 2565 แห่ง/ราย -/-

4.2 รายงานการน าความรู้ด้านการผลิตสินค้าผักและผลไม้ให้ได้มาตรฐาน GAP ไปใช้ แห่ง/ราย 1/9

4.3 รายงานผลการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจ าหน่ายผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ แห่ง/ราย 1/9

5. จัดท าสรุปเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ พร้อมจัดส่งไฟล์เอกสารมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1

cpdplant@gmail.com ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2565

จ านวนเป้าหมายสหกรณ์ตามเอกสารท่ีแนบ

เง่ือนไขส าคัญ (โปรดท าความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานน้ีแล้ว ให้จัดท า Action Plan โดยก าหนดข้ันตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับโอนจัดสรร เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการก ากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลส าเร็จของงานตามแนวทาง /เง่ือนเวลาท่ีก าหนด

2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือส่ังการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเง่ือนไขท่ีกอง/ส านักก าหนด เพ่ือให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคล่ือนงาน /

โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพร้อมรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเง่ือนเวลาและรูปแบบการรายงานผลท่ีกอง /ส านักก าหนด
3. เม่ือได้รับโอนเงินประจ างวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต /โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. 2565

ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท่ีกรมก าหนด
4. เม่ือหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณข้ึนอยู่กับอ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย 

การโอนจัดสรรหรือการเปล่ียนแปลงเงินจัดสรร พ .ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ 

ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการด าเนินการ

mailto:cpdplant@gmail.com%20ภายในวันที่%2015%20กันยายน%202565


ผลไม้ (ราย) ผัก (ราย)

             -              9            9

1 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดมุกดำหำร 1 สหกรณ์นิคมดอนตำล จ ำกัด 9            9            

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

และสมาชิกท่ีได้รับการรับรอง GAP ในปี 2564

ชนิดสินค้า (ราย)
รวม

 รวม 1 แห่ง

 ท่ี  หน่วยงาน  ล าดับ

ท่ี
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร


