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คูมือ  
โครงการพฒันาสนิคาเกษตรตามระบบคณุภาพและมาตรฐาน GAP 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันผูบริโภคมีความหวงใยตอสุขภาพมากข้ึนและใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสินคาเกษตรท่ีมี 
ความปลอดภัยและไดมาตรฐานในขณะเดียวกันการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศมีมาตรการดานสุขอนามัยพืช 
(SPS) ถูกนํามาใชเปนขอกีดกันทางการคาสินคาเกษตร อีกท้ังขณะนี้มีการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนทําใหมีการเคล่ือนยายสินคาเกษตรอยางมีเสรีมากข้ึน ซึ่งจะมีผลกระทบตอการคาระหวางไทยกับประเทศ
อาเซียนดวยกัน และมาตรการดานสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยดานอาหารจะถูกนํามาเปนเงื่อนไขทางการคา
ระหวางประเทศและในตลาดโลกมากข้ึน ดังนั้นสินคาเกษตรและอาหารตองมีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน  
จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรดานพืชใหเทียบเทากับมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับและ
สนับสนุนเกษตรกรผูผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานระดับฟารมมากข้ึน ซึ่งเปนการผลิตตามระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับ GAP พืช  

  กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู ทักษะและ
ความชํานาญใหสามารถผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน จึงมีความจําเปนตองพัฒนาเกษตรกร 
ใหสามารถผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช เพิ่มข้ึน ดวยการ
ขับเคล่ือนสงเสริมสนับสนุนพัฒนาเกษตรกรผูผลิตพืชในแปลงใหญและในพื้นท่ีท่ัวไปท่ีมีศักยภาพ เพื่อตอบสนอง
ความการสินคาเกษตรท่ีปลอดภัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐานของผูบริโภคภายในและตางประเทศ และเพื่อการ
พัฒนาท่ีมีความยั่งยืนในระบบการผลิต เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังผูผลิตและผูบริโภค
ของประเทศไทยตอไป 

2.วัตถุประสงค 
2.1. พัฒนาเจาหนาท่ีใหมีความรูการผลิตและการจัดการสินคาเกษตรและถายทอดความรูดานมาตรฐาน GAP พืช 
2.2. พัฒนาอาสาสมัครเกษตร GAP อาสา 
2.3. สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรใหผลิตสินคาเกษตรท่ีไดคุณภาพและมาตรฐานตามระบบ GAP พืช 

3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
3.1 พัฒนาเจาหนาท่ีในการเปนวิทยากรถายทอดความรูตามระบบ GAP พืช จํานวน 500 คน ใน 77 จังหวัด 
3.2 อบรมเกษตรกรเปน GAP อาสา จํานวน 882 ราย ใน 77 จังหวัด 
3.3 อบรมเกษตรกรเขาสูมาตรฐาน GAP จํานวน 33,972 ราย ในกลุมผลิตพืชในแปลงใหญ และในกลุมพืช 

ท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีท่ัวไป  
4. กิจกรรม และวิธกีารดําเนินงาน  
    4.1 พัฒนาเจาหนาท่ีตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 

อบรมพัฒนาเจาหนาท่ีในการเปนวิทยากรหลักในการถายทอดความรูตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 
พืช ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 - 9 โดยบุคคลเปาหมาย ประกอบดวย เจาหนาท่ี 
ผูเกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการของสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรท่ี 1 - 9 และสวนกลาง รวมจํานวน 500 คน  

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 
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    4.2 ถายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP พืช 

1) พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา  
     ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด ทําการคัดเลือกเกษตรกรเปาหมายจากอาสาสมัครเกษตร 

GAP อาสาในปท่ีผานมาท่ียังตองการพัฒนาความรูเพิ่มเติม, Smart Farmer หรือผูแทนสมาชิกแปลงใหญ อําเภอ
ละ 1 คน เพื่อเปนผูชวยเจาหนาท่ีท่ีปรึกษาดาน GAP เชน ในกระบวนการตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนเขาสูระบบ
การรับรองมาตรฐาน GAP รวมจํานวน 882 ราย  

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนรวบรวมข้ึนทะเบียนเปนอาสาสมัครเกษตร GAP อาสา 
พรอมรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริม
การเกษตรทราบ 

2) อบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกรตามระบบ GAP พืชอาหารรายเด่ียว ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ
การผลิตพืชนอกแปลงใหญ 

    เพื่อพัฒนาความรูเกษตรกรสมาชิกในกลุมพืชท่ีมีศักยภาพตามเปาหมายของโครงการ จํานวน 
10,110 ราย ใหไดรับความรูในการผลิตและจัดการสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ดําเนินการโดย
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ และบันทึกขอมูลการสมัครเขาสูระบบ GAP ในระบบ GAP-online  

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

3) อบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกรตามระบบ GAP พืชรายเด่ียว ในแปลงใหญ  
    เพื่อพัฒนาความรูเกษตรกรสมาชิกในแปลงใหญตามเปาหมายของโครงการ จํานวน 9,754 ราย  

ใหไดรับความรูในการผลิตและจัดการสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัด/อําเภอ และบันทึกขอมูลการสมัครเขาสูระบบ GAP ในระบบ GAP-online  

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

4) อบรมและฝกปฏิบัติ GAP ขาว แบบกลุม ในแปลงใหญ  
เพื่อพัฒนาเกษตรกรสมาชิกท่ีผลิตขาวในแปลงใหญตามเปาหมายของโครงการ จํานวน 712 กลุม 

ดวยการจัดทําเอกสารควบคุมภายในประกอบการจัดกระบวนการเรียนรูและฝกปฏิบัติใหความรูเกษตรกรเขาสู
ระบบมาตรฐาน GAP แบบกลุม กลุม ๆ ละ 20 คน ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ รวมจํานวน 
712 กลุม (14,235 ราย) และบันทึกขอมูลการสมัครเขาสูระบบ GAP ขาวแบบกลุม ในระบบ GAP-online  

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

4.3 การประเมินแปลงเบือ้งตนตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP และจัดทําเอกสารประเมินแปลง
เบื้องตน GAP พืชอาหารรายเด่ียว และ GAP ขาวแบบกลุม 

 1) ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องตนตามระบบ GAP พืชอาหารรายเด่ียวในพืน้ท่ีท่ีมี
ศักยภาพการผลิตพืชนอกแปลงใหญ ดําเนินการในกลุมเปาหมายขางตนจากขอ 2) จํานวน 10,110 แปลง/ราย 

2) ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องตนตามระบบ GAP พืชรายเด่ียวในแปลงใหญ 
ดําเนินการในกลุมเปาหมายขางตนจากขอ 3) จํานวน 9,754 แปลง/ราย 

ดวยการติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกษตรกรตามฤดูกาลผลิตพืชในแตละชนิดอยางตอเนื่องและ
เนนหนักในประเด็นท่ีเกษตรกรยังตองปรับปรุงแกไขใหการผลิตเปนไปตามระบบมาตรฐาน GAP  
พรอมสนับสนุนเอกสารและตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตนพืชแบบรายเด่ียว ในแตละแปลงท่ีสามารถผลิตตามระบบ
มาตรฐาน GAP อยางนอย 3 ครั้งตอแปลง และแปลงท่ีผานสงใหผูตรวจรับรองเขาไปตรวจรับรองแปลงตอไป  
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 3) ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องตนตามระบบ GAP แบบกลุมขาวในแปลงใหญ 
จํานวน 712 กลุม ดําเนินการในกลุมเปาหมายขางตนจากขอ 4) 

ดวยการติดตามใหคําปรึกษาแนะนําเกษตรกรตามฤดูกาลผลิตขาวอยางตอเนื่อง โดยเนนหนักใน
ประเด็นท่ีเกษตรกรยังตองปรับปรุงแกไขการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP แบบกลุม และตรวจประเมินแปลง
เบ้ืองตนในแตละกลุม อยางนอย 3 ครั้งตอกลุม และกลุมท่ีผานสงใหหนวยผูตรวจรับรองเขาไปตรวจรับรองแปลง
ตอไป  

แนวทางการจัดทําเอกสารสนับสนุนตามระบบ GAP ดังนี้ 
 4) จัดทําเอกสารประเมินแปลงเบ้ืองตน GAP พืชอาหารรายเด่ียวในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพการผลิตพืชนอก

แปลงใหญ จํานวน 10,110 ราย 
 5) จัดทําเอกสารประเมินแปลงเบ้ืองตน GAP พืชรายเด่ียวในแปลงใหญ จํานวน 9,754 ราย 
 6) จัดทําเอกสารควบคุมภายในแบบกลุมและเอกสารตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน GAP ขาวแบบกลุม  

ในแปลงใหญ จํานวน 712 กลุม 
เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผน จากขอ 1) – 6) ใหบันทึกขอมูลท่ีผานการตรวจ

ประเมินแปลงเบ้ืองตนในระบบ GAP-online โดยเกษตรกรผูผลิตขาวตามระบบ GAP แบบกลุม ใหใสในวงเล็บ 
(GAP แบบกลุม) พรอมรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร และสรุปผลเสนอให 
กรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

4.4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริม
การเกษตร 

ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริม
การเกษตรของเจาหนาท่ีในพื้นท่ี เพื่อติดตาม รวมหารือแนวทางการรับรองแหลงผลิตสินคาเกษตร GAP พืช ให
เกษตรกรในโครงการ ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 9 เขตละ 1 ครั้ง และสวนกลาง 1 
ครั้ง รวมจํานวน 10 ครั้ง  

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนใหรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 

4.5 การบริหารจัดการ 
1) ติดตามสถานการณการดําเนินงานโครงการระดับเขต 
    โดยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 – 9 ดําเนินการวางแผน กํากับ ติดตามการดําเนินงาน

โครงการรวมกับจังหวัด/อําเภอ ในพื้นท่ีเปาหมาย เพื่อแกไขประเด็นท่ีจะสงผลกตอการดําเนินงานและการรับรอง 
ตามระบบ GAP พืช ดําเนินการอยางนอยเขตละ 2 ครั้ง  

2) การติดตามสถานการณการดําเนินงานการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ดําเนินการโดย
สวนกลาง ดังนี้ 

- จัดทําแผนติดตาม วิเคราะห และประเมินสถานการณการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาองคความรูการ
สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรสูมาตรฐาน GAP จํานวน 1 เรื่อง 

- ประชุมคณะกรรมการความรวมมือกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริมการเกษตรในการรับรอง GAP พืช  
3) การบริหารจัดการโครงการฯ 
4) การบริหารจัดการยุทธศาสตรและการจัดการสินคาพืช 
   เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินครบทุกข้ันตอนตามแผนใหรายงานในระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

สงเสริมการเกษตร และสรุปผลเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ 
 
 
 
 



๔ 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ป 2559 ป 2560 

ตค
.5

9 

พย
.5

9 

ธค
.5

9 

มค
.6

0 

กพ
.6

0 

มีค
.6

0 

เม
ย.

60
 

พค
.6

0 

มิย
.6

0 

กค
.6

0 

สค
.6

0 

กย
.6

0 

1. พัฒนาเจาหนาท่ีตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 

พืช 

            

2. พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา             
3. อบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกรตามระบบ 

GAP พืชอาหารรายเด่ียว 

            

4. อบรมถายทอดความรูใหกับเกษตรกรตามระบบ 

GAP ในแปลงใหญ 

            

5. อบรมและฝกปฏิบัติ GAP ขาว แบบกลุม ใหกับ

เกษตรกรในแปลงใหญ 

            

5. ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลงเบ้ืองตนราย

เดียวและแบบกลุม 

            

6. จัดทําเอกสารสนับสนุน GAP รายเด่ียวและแบบกลุม             

7. ประชุมคณะอนุกรรมการของเจาหนาท่ีในพื้นท่ี 

(MOU ระหวาง กสก. และ กวก.) 
            

8. กํากับติดตามสถานการณการดําเนินงานโครงการ              

9. การบริหารจัดการสินคาพืช และยุทธศาสตรพืช             

6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวช้ีวัด 
  ผลผลิต (output) 
 - เจาหนาท่ีไมนอยกวา 500 คน ไดรับการพัฒนาเปนท่ีปรึกษาเกษตรกรและเปนวิทยากรในการถายทอด
ความรูตามระบบมาตรฐาน GAP พืช 
 - เกษตรกรไมนอยกวา 882 ราย ไดรับการพัฒนาความรูในการเปนอาสาสมัครเกษตร GAP อาสา 
 -  เกษตรกรไมนอยกวา 33,972 ราย ไดรับการสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูในการผลิตสินคา
เกษตรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP  

  ผลลัพธ (outcome) 
  เกษตรกร จํานวน 33,972 ราย ไดรับการสงเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลคาของผลผลิตสินคาเกษตร  
ตามมาตรฐาน GAP พืช 

 ตัวช้ีวัด  
  เกษตรกรรอยละ 70 ไดรับการสงเสริมและพัฒนามีการเพิ่มมูลคาผลผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐาน 
GAP พืช 
 
 
 
 
 



๕ 

7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

  1. ช่ือ นายสําราญ  สาราบรรณ 

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

โทรศัพท 0 2940 6127 

  E-mail: sum351@hotmail.com 

 2. ช่ือ นางสุนิสา ประไพตระกูล 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร 

โทรศัพท 0 2940 6127 

  E-mail: sunisaprapai@hotmail.com 

E-mail: gapdoae@doae.go.th 

 3. นางสาวสุภัทธิรา  โคตรศิลากูล 

  ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

โทรศัพท 0 2940 6127 

  E-mail: supattira.k@gmail.com 

 4. นางสาวอรสา  แซเฮง 

  ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท 0 2940 6127 

  E-mail: orasasy@gmail.com

mailto:sunisaprapai@hotmail.com


๖ 

สัญลักษณหนวยงานดําเนินการ ก = สวนกลาง  ,ศ = ศูนยปฏิบตัิการ  ,ข = เขต  ,จ = จังหวัด 

4. ติดตามใหคําปรึกษาและตรวจประเมิน

แปลงเบื้องตน และสนับสนุนเอกสารตาม

ระบบมาตรฐาน GAP จํานวน 33,972 ราย/

แปลง งบประมาณ 16,587,680 บ. 

 

 

7. การบริหารจัดการโครงการ งบประมาณ 

14,420,320 บ. 

1. พัฒนาเจาหนาที่ตามระบบการจัดการ

คุณภาพ GAP พืช จํานวน 500 คน 

งบประมาณ 2,600,000 บ. 

3. พัฒนาเกษตรกรเขาสูการผลิตสินคาเกษตร

ตามระบบมาตรฐาน GAP จํานวน 33,972 

ราย งบประมาณ 25,033,600 บ. 

2. พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา 
จํานวน 882 ราย งบประมาณ 1,058,400 

บ. 

-ติดตามใหคําปรึกษา และตรวจประเมิน
แปลงเบื้องตน (จ) 

จัดทําเอกสารตามระบบมาตรฐาน GAP 
-แบบประเมินแปลงเบื้องตนในแปลงใหญ
และในพื้นที่ทั่วไป แบบรายเด่ียว (จ) 
-เอกสารควบคุมภายในแบบกลุมและ
แบบประเมินแปลงเบื้องตนขาวในแปลง
ใหญ (จ) 
 

-ติดตามงานโครงการ (ข) และ (ก) 

-ประเมินสถานการณการดําเนินงาน

โครงการ (GAP) (ก) 
 

พัฒนาเจาหนาทีเ่ปนที่ปรึกษาเกษตรกร

และวิทยากรถายทอดความรูดาน

มาตรฐาน GAP (ข) 

พัฒนาเกษตรกรเขาสูมาตรฐาน GAP 

-อบรมเกษตรกรในแปลงใหญ (จ) 

-อบรมเกษตรกรมีศักยภาพในพื้นที่ทั่วไป 

(จ) 

-อบรมเกษตรกร GAP ขาวแบบกลุม    

ในแปลงใหญ (จ) 

อบรมอาสาสมัครเกษตรกรเปน GAP 

อาสาพืช และเปนผูชวยที่ปรึกษาดาน 

GAP พืช (จ) 

 

-มีการออกติดตามให้คาํปรึกษาแนะนํา

และตรวจประเมินแปลงเบือ้งต้น 
-มีการจัดทําเอกสารสนับสนุนการจัดการ
ตามระบบมาตรฐาน GAP ในรูปแบบ 
GAP แบบรายเด่ียว และ GAP แบบกลุม 

มีการสรุปประเมินสถานการณการ

ดําเนินงานโครงการ (GAP) 

 

เจาหนาที่ไดรับการพัฒนาเปนที่ปรึกษา

เกษตรกรและเปนวิทยากรหลักดาน

สงเสริมระบบมาตรฐาน GAP พืช 

มีการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร 

ตามระบบมาตรฐาน GAP พืช  

แบบรายเด่ียว และ GAP แบบกลุม 

 

 

เกษตรกรไดรับการอบรมความรูตาม

กระบวนการผูชวยที่ปรึกษาดานระบบ

มาตรฐาน GAP พืช 

-เกษตรกรไดรับคําปรึกษาแนะนําและ

ประเมินแปลงเบื้องตนเพื่อเขาสูระบบการ

รับรอง GAP จํานวน 33,972 แปลง/ราย 

-เกษตรกรไดรับการสนับสนุนเอกสารตาม
ระบบการจัดการมาตรฐาน GAP  
   -แบบรายเด่ียว จํานวน 19,737 ราย 
   -ระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุม  

    จํานวน 712 กลุม (14,235 ราย) 

 
 

มีการสรุปประเมินสถานการณการ

ดําเนินงานโครงการ (GAP) จํานวน 1 เร่ือง 
 

เจาหนาที ่จํานวน 500 คน ไดรับการ

พัฒนาในการเปนที่ปรึกษาเกษตรกรและ

วิทยากรหลักดาน GAP จํานวน 1 คร้ัง 

เกษตรกรไดรับการสงเสริมการผลิตสินคา

เกษตรตามระบบ GAP พืช 

- แบบรายเด่ียว จํานวน 19,737 ราย 

- แบบกลุม จํานวน 712 กลุม (14,235 

ราย) 

 

เกษตรกร จํานวน 882 ราย ไดรับการ

สงเสริมพัฒนาตามกระบวนการเรียนรูของ 

GAP อาสา จํานวน 1 คร้ัง 

 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

เกษตรกรรอยละ 70  

มีการนําความรูดาน

การผลิตและจัดการ

สินคาตามมาตรฐาน 

GAP ไปใชในการทํา

การเกษตร 

ผลผลิต 

(Output) 

1. เกษตรกรไมนอย

กวา 33,972  ราย  

ไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาในการผลิต

สินคาเกษตรตามระบบ 

GAP 

2. เจาหนาที่ไดรับการ
พัฒนาเปนวิทยากร
หลักในการถายทอด
ความรูตามระบบ
มาตรฐานเกษตร GAP 
 

6. ประชุมความรวมมือเจาหนาที่ในพื้นที ่

งบประมาณ 300,000 บ. 

-จัดประชุมความรวมมือเจาหนาที่

ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการรับรอง GAP (ข)  
 

มีการประชุมกํากับติดตามการดําเนินงาน

โครงการดานการรับรอง GAP ในพื้นที่

ระหวาง กสก.และ กวก.  

มีการหารือแนวทางการรับรอง GAP 

คณะอนุกรรมการความรวมมือของจนท.  

ในพื้นที ่9 เขต 

 
 

แผนผังการดําเนินการโครงการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2560 

โครงการพัฒนาสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการหลัก (Process) ผลผลิตยอย (Output) ตัวช้ีวัด (Kpi) 
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