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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
1. ความสอดคล้อง 
 (   ) มติคณะรัฐมนตรี  (   ) ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ( ) นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
 (   ) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (  ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 (  ) แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 (   ) กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้น และให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อสิ้ นค้าเกษตรที่มี 
ความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศมีมาตรการด้านสุขอนามัย
พืช (SPS) ถูกน ามาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตร อีกทั้งขณะนี้มีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ท าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างมีเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทยกับ
ประเทศอาเซียนด้วยกัน และมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยด้านอาหารจะถูกน ามาเป็นเงื่อนไข
ทางการค้าระหว่างประเทศและในตลาดโลกมากขึ้น ดังนั้น สินค้าเกษตรและอาหารต้องมีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพ่ือให้เป็น
ที่ยอมรับและเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานระดับฟาร์มมากขึ้น ซึ่งเป็นการผลิตตาม
ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ GAP พืช 
 กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้  ทักษะ 
และความช านาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาเกษตรกรให้
สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพ่ิมขึ้น ด้วยการ
ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตพืชในแปลงใหญ่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่มีความยั่งยืนในระบบ
การผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคของประเทศไทยต่อไป 

3. แนวคิดโครงการในภาพรวม 
 3.1 เป้าประสงค์หลัก 

 3.1.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ
มาตรฐาน GAP 

 3.1.2 พัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ได้เพ่ิมขึ้น 
 3.1.3 เกษตรกรผู้ผลิตได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตร GAP เพ่ิมมากข้ึน 
 3.1.4 พ้ืนที่การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP เพ่ิมมากข้ึน 

 3.2 กลยุทธ์การด าเนินงาน/กิจกรรมหลัก 
 3.2.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน GAP 
 3.2.2 ถ่ายทอดความรู้ระบบมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร  
 3.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับมาตรฐาน GAP 

 
4. การด าเนินงานโครงการ ปี 2561 
 4.1 วัตถุประสงค์ 
 4.1.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ 
                        มาตรฐาน GAP ในเชิงลึก 

4.1.2 เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ าจนถึง 
        ปลายน้ า 

แบบฟอร์มที่ 4 
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4.1.3 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร GAP เพ่ิมมากข้ึน 
 

 4.2 เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
  4.2.1 เป้าหมาย เกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ จ านวน 15,000 ราย 
   ด าเนินการอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ยัง
ไม่ได้รับการอบรมและเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน GAP ที่ยังต้องการเพ่ิมเติมความรู้ ในพ้ืนที่ส่งเสริม 
แปลงใหญ่ปี 2559 แปลงใหญ่ปี 2560 และแปลงใหญ่ปี 2561 ที่เป็นเกษตรกรผู้ผลิต 1) พืชอาหาร เช่น พืชผัก 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 2) พืชอาหารสัตว์ เช่น 3) พืชไร่ที่ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อ้อย มันส าปะหลัง 
สับปะรด และ4) ผึ้งพันธุ์และจิ้งหรีด เข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP โดยแบ่งตามพ้ืนที่ 
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ 
   ใน 66 จังหวัด ที่รับผิดชอบเกษตรกรผู้ผลิตพืช ประกอบด้วย 1.ชัยนาท 2.พระนครศรีอยุธยา 
3.ลพบุรี  4.สระบุรี  5.อ่างทอง 6.กาญจนบุรี  7.นครปฐม 8.ประจวบคีรีขันธ์  9. เพชรบุรี  10.ราชบุรี  
11.สมุทรสงคราม 12.สมุทรสาคร 13.สุพรรณบุรี 14.จันทบุรี 15.ชลบุรี 16.ตราด 17.นครนยก 18.ปราจีนบุรี  
19.ระยอง 20.สมุทรปราการ 21.สระแก้ว 22.กาฬสินธุ์ 23.ขอนแก่น 24.นครพนม 25.มหาสารคาม 26.ร้อยเอ็ด 
27.สกลนคร 28.หนองคาย 29.หนองบัวล าภู 30.อุดรธานี 31.ตรัง 32.นราธิวาส 33.ปัตตานี 34.พัทลุง 35.ยะลา 
36.สงขลา 37.สตูล 38.เชียงราย 39.เชียงใหม่ 40.น่าน 41.พะเยา 42.แพร่ 43.แม่ฮ่องสอน 44.ล าปาง 45.ล าพูน 
46.ชัยภูมิ 47.นครราชสีมา 48.บุรีรัมย์ 49.ยโสธร 50.สุรินทร์ 51.อ านาจเจริญ 52.อุบลราชธานี 53.ชุมพร  
54.นครศรีธรรมราช 55.ภูเก็ต 56.ระนอง 57.สุราษฏร์ธานี 58.ก าแพงเพชร 59.ตาก 60.พิจิตร 61.อุตรดิตถ์  
62.พิษณุโลก 63.เพชรบูรณ์ 64.สุโขทัย 65.อุทัยธานี และ 66.สิงห์บุรี 
   ใน 3 ศูนย์ ที่หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรดูแลรับผิดชอบเกษตรกร
ผู้ผลิตผึ้งพันธุ์และจิ้งหรีด ประกอบด้วย 1.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี  (จิ้งหรีด)  
2.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (จิ้งหรีด) และ 3.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (จิ้งหรีดและผึ้งพันธุ์) 
 4.3 กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
  4.3.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบคุณภาพ GAP 
   - กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน  GAP  
รวมจ านวน 500 คน 
    โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 9 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ และ
ด าเนินการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ ตามหลักสูตร “พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากร
ด้านมาตรฐาน GAP” โดยเจ้าหน้าที่เป้าหมายหลัก ประกอบด้วย ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด ที่เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
ปีงบประมาณ 2561 ในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการรวมถึงเจ้าหน้าที่เกษตรต าบลรายใหม่และหรือเกษตรต าบล
รายเก่าที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP มาก่อน โดยให้พิจารณา
จ านวนเจ้าหน้าที่เป้าหมายของจังหวัดให้สอดคล้องกับจ านวนเกษตรกรเป้าหมายของโครงการของแต่ละพ้ืนที่ที่
ได้รับมอบหมายเป็นล าดับแรกเพ่ือให้การด าเนินงานโครงการสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้วต้องมีความรู้และสามารถท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
เกษตรกรและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ลงสู่เกษตรกรเป้าหมายในโครงการ 
หรือเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการหลักในพ้ืนที่ต่อไปได้ (จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 4 วัน) 
รายละเอียดเพ่ิมเติมภาคผนวก ตารางที่ 1 
    การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการแล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เร่งด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
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งบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและให้ทันกับ
ระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป 
  4.3.2 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
   - กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน รวมจ านวน 15,000 ราย 
    โดยส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร 
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ และด าเนินการพัฒนาเกษตรกรตามเป้าหมายในแปลง
ใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตพืชและเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตจิ้งหรีดและผึ้งพันธุ์ พร้อมจัดศึกษาดูงานในแปลงตัวอย่างหรือ
สถานที่ที่มีศักยภาพด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และหรือที่มีศักยภาพทางการตลาดสินค้าเกษตร
ให้กบัเกษตรกรเป้าหมายของโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานปีงบประมาณ 2561 รายแปลงใหญ่
ได้ก าหนดไว้ในระบบ http://bigfarm60.doae.go.th/project/profileslist.php และรายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก ตารางที่ 7 ตามหลักสูตร“การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” 
(จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 2 วัน) ซึ่งเกษตรกรเป้าหมายได้ก าหนดไว้แล้วในระบบ รายละเอียดเพ่ิมเติมภาคผนวก 
ตารางที่ 2 
    การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการแล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เร่งด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและให้ทันกับ
ระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป 
   - กิจกรรมติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  
รวมจ านวน 15,000 ราย/แปลง 
    โดยส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร 
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ และด าเนินการนัดหมายเกษตรกรเป้าหมายครบทุก
รายเพ่ือออกให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับเกษตรกรผู้ผลิตพืชในแปลงใหญ่ ผู้ผลิต
จิ้งหรีดและผึ้งพันธุ์ในแปลงใหญ่ในเป้าหมายของโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานปีงบประมาณ 
2561 ตามแนวทางการด าเนินงาน “ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น” (จ านวน 2 
ครั้ง) ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมายเดียวกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานจากกิจกรรมข้างบน รายละเอียดเพ่ิมเติม
ภาคผนวก ตารางที่ 3 
    การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการแล้ว โดย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายต้องเร่งด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและให้ทันกับ
ระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งบันทึกในระบบ DOAE Gap-online ของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร ตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป 
   - กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น รวมจ านวน 15,000 ราย 
    โดยส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร 
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ โดยจัดประชุมรับฟังความเห็นเพ่ือให้ทราบความ
ต้องการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรหรือของกลุ่มเกษตรกร โดยการสนับสนุนสามารถสนับสนุน 
ได้ทั้งวัสดุและและหรือความรู้ให้กับเกษตรกรรายเดี่ยวหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีด าเนินการร่วมกัน เพ่ือให้ตรงตาม
ความต้องการ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการด าเนินกิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการผลิตตาม
ระบบมาตรฐาน GAP แนวทางการสนับสนุนสามารถเป็นการให้วัสดุและหรือการให้ความรู้ทางวิชาการด้าน
การตลาด การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ (packaging) การท า QR-Code แนะน าประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร 

http://bigfarm60.doae.go.th/project/profileslist.php%20(จำนวน%201%20ครั้งๆ%20ละ%202%20วัน)%20รายละเอียดหลักสูตรตามตารางที่%202
http://bigfarm60.doae.go.th/project/profileslist.php%20(จำนวน%201%20ครั้งๆ%20ละ%202%20วัน)%20รายละเอียดหลักสูตรตามตารางที่%202
http://bigfarm60.doae.go.th/project/profileslist.php%20(จำนวน%201%20ครั้งๆ%20ละ%202%20วัน)%20รายละเอียดหลักสูตรตามตารางที่%202
http://bigfarm60.doae.go.th/project/profileslist.php%20(จำนวน%201%20ครั้งๆ%20ละ%202%20วัน)%20รายละเอียดหลักสูตรตามตารางที่%202
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GAP เป็นต้น (เกษตรกรเป้าหมายทุกรายได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 1 เรื่อง) ซึ่งเกษตรกรเป็นเป้าหมาย
เดียวกันกับกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานจากข้างบนเป็นล าดับแรก รายละเอียดเพ่ิมเติมภาคผนวก ตารางที่ 
4 
    การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการแล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เร่งด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและให้ทันกับ
ระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป 
  4.3.3 พัฒนาเกษตรกร GAP อาสา 
   - กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน รวมจ านวน 882 ราย 
    โดยส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร 
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ และด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพสามรถ
พัฒนาเป็นเกษตรกร GAP อาสา เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยมีการจัดอบรมและจัด
ศึกษาดูงานให้ความรู้ความเข้าใจตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ขั้นต้น กับเกษตรกรเป้าหมาย แนวทางการ
คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย ได้แก่ เป็นเกษตรกรผู้น าที่เคยเกษตรกร GAP อาสา หรือไม่เคยเป็น GAP อาสามา
ก่อน และหรือเป็น Young Smart Farmer ซึ่งเกษตรกร GAP อาสาจะสามารถสนับสนุนการส่งเสริมงาน GAP 
ในพ้ืนที่ การด าเนินงานกิจกรรมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรด้วย
กันเองและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ โดยแต่ละพ้ืนที่สามารถคัดเลือกเกษตรกรให้มีความเหมาะสมของพ้ืนที่ เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561 เป็นหลัก 
ตามหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร GAP อาสา ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” (จ านวน 1 ครั้งๆ ละ 2 
วัน) รายละเอียดเพ่ิมเตมิภาคผนวก ตารางที่ 5 
    การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการแล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เร่งด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและให้ทันกับ
ระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป 
  4.3.4 พัฒนาขับเคลื่อนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร (MOU GAP พืช) รวมจ านวน 10 คณะ 
   -  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการตรวจรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP 
บริหารจัดการและออกติดตามผลการด าเนินงาน รวมจ านวน 1 คณะ 
    โดยส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ด าเนินการ 
   -  กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือในการตรวจรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP 
บริหารจัดการและออกตดิตามผลการด าเนินงาน รวมจ านวน 9 คณะ 
    โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในระบบ 
E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ และด าเนินการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่ง
ผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ด าส าหรับพืช (GAPพืช) และจัดท าแผนออก
ติดตามก ากับการด าเนินงานระดับจังหวัด/อ าเภอ โดยเน้นพ้ืนที่ที่มีปัญหาการด าเนินงานโครงการ ตามหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 
2561 ด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จต่อไป (ประชุมคณะละ 2 ครั้ง) 
    การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการแล้ว โดย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายต้องเร่งด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและให้ทันกับ
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ระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป  และจัดท าสรุป
รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการฯ เสนอประธานคณะกรรมการฯ ทราบตามแผนต่อไป 
   -  กิจกรรมจัดเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP รวมจ านวน 9 ครั้ง 
    โดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในระบบ 
E-project กรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโครงการ และด าเนินการจัด
กิจกรรมเชื่องโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP เพ่ือให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ
ผลิต การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาดในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ต่อ โดยบุคคลเป้าหมาย
เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561 และหรือเกษตรกร
เครือข่ายผู้ผลิต ภาคธุรกิจด้านการตลาด จากทั้งภาครัฐและเอกชน (จ านวน สสก. ละ 1 ครั้ง) ตามหลักสูตร 
“เชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP” รายละเอียดเพ่ิมเติมภาคผนวก ตารางที่ 6 
    การรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการแล้ว 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เร่งด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ E-project กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและให้ทันกับ
ระบบการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานหลักของโครงการต่อไป 
  4.3.5 ประเมินสถานการณ์และจัดท าเนียบผู้ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP 
   - กิจกรรมประเมินสถานการณ์ผลการด าเนินงานโครงการและจัดท าท าเนียบชื่อผู้ผลิตสินค้าเกษตร GAP 
    โดยกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  4.3.6 การบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์สินค้า  
   1) การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ผลไม้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1) จัดประชุม Fruit Board คณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาระดับภาคและ
คณะอนุกรรมการกลุ่มสินค้าฯ 
    1.2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดท าข้อมูลเอกภาพ 
    1.3) ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด 
    1.4) สัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ 
   2) การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์กล้วยไม้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่ด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1) จัดประชุมคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ/คณะอนุกรรมการฯ 
    2.2) การผลิตกล้วยไม้ให้มีความหลากหลาย 
    2.3) การสร้างคลัสเตอร์กล้วยไม้ 
    2.4) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/เกษตรกรผู้น า 
    2.5) ระชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพ 
   3)  การบริหารจัดการโครงการ 
 4.4 งบประมาณ 
  4.4.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   จ านวน 36,981,200 บาท 
  4.4.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   จ านวน 36,981,200 บาท 
  4.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จ านวน 36,981,200 บาท 
  4.4.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จ านวน 36,981,200 บาท 
 4.5 ผลผลิต ผลลัพธ์ 
  4.5.1 ผลผลิต 
   1) เจ้าหน้าที่ จ านวน 500 คน ได้รับการพัฒนาเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรตามระบบ
การจัดการคุณภาพ GAP 
   2) เกษตรกร จ านวน 15,000 ราย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ 
GAP 
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  4.5.2 ผลลัพธ์ 
   1) เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 80 มีการน าความรู้ด้านการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามระบบ
มาตรฐาน GAP ไปปฏิบัติ 
   2) เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 70 ได้รับการประเมินแปลงเบื้องต้นของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่าน  
 
 4.6 แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งานรวม 

แผนปฏิบตัิการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พัฒนาเจ้าหน้าทีต่ามระบบ
คุณภาพ GAP 

คน 500              

1.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาเกษตรกรและเป็น
วิทยากรด้าน GAP 

คน 500  500           

2. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
GAP  

ราย 15,000 
 
 

            

2.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน GAP และศึกษาดู
งาน 

ราย 15,000   10,000 5,000         

2.2 ติดตามให้ค าปรึกษา
แนะน าและตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้น 

ราย/
แปลง 

15,000   500 4,500 5,000 5,000       

2.3 สนับสนุนการพัฒนา
ผลิตผลสินค้าเกษตร GAP 
ขั้นต้น 

ราย 15,000   10,000 5,000         

3. พัฒนาอาสาสมัคร
เกษตรกร GAP อาสา และ
ศึกษาดูงาน 

ราย 882  
 
 

  400 200 282        

3.1พัฒนาอาสาสมัครเกษตร 
GAP อาสา และศึกษาดูงาน 

ราย 882   400 200 282        

4. ประชมุพัฒนาขบัเคลื่อน
งานส่งเสริมมาตรฐานสินค้า
เกษตร(MOU GAP พืช) 

คณะ  10  
 

 

            

4.1 ประชุมคณะกรรมการ
ความร่วมมือการรับรองแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตร GAP และ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

ครั้ง 2   1       1   

4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ความร่วมมือการรับรองแหล่ง
ผลิตสนิค้าเกษตร GAP บริหาร
จัดการและติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ครั้ง 18   9    3 3 3    

4.3 จัดเชื่อมโยงการผลิต
การตลาดสินค้าเกษตร GAP 

ครั้ง 9      2 2 2 2 1   

5. ประเมินสถานการณแ์ละ
จัดท าเนียบผู้ผลิตสินค้า
เกษตรมาตรฐาน GAP 

เรื่อง 1             

5.1 ประเมินสถานการณ์ผล
การด าเนินงานโครงการและ
จัดท าท าเนียบผู้ผลิตสินค้า
เกษตร GAP 

เร่ือง 1  
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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5 แผนผังการด าเนินการโครงการ (flow chart) 
 ตามเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
6. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 
 1. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  ชื่อ  นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2940 6125 
  E-mail : Vwilawan@hotmail.com 
 2. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  ชื่อ  นางสุนิสา  ประไพตระกูล ผู้อ านวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  เบอร์โทรศัพท์ :  0 2940 6127 
  E-mail : sunisaprapai@hotmail.com 
 
 

ภาคผนวก 
1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบคุณภาพ GAP 
 1.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP รวมจ านวน 500 คน 
ตารางที่ 1  ร่างหลักสูตร “พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP”  

เรื่อง ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยากร/รูปแบบน าเสนอ 
1. แนวทางการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561 

1 ชั่วโมง ผู้แทนส านักส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร 

2. บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษา
เกษตรกรตามระบบมาตรฐาน GAP 

1 ชั่วโมง ผู้แทนส านักส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร 

3. หลักการเป็นวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้ตามระบบ
มาตรฐาน GAP  

2 ชั่วโมง ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภายในหน่วยงานและหรือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ตรวจสอบรับรองแปลงผลิตสินค้า
เกษตร ตามระบบมาตรฐาน GAP 
(พืช, จิ้งหรีด, ผึ้งพันธุ์) 

2-3 ชั่วโมง วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ (สวพ.เขต/ 
ปศุสัตว์จังหวัด)  
 

5. แบบประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่แบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม 

2 ชั่วโมง แบ่งกลุ่ม วิทยากรจาก 
- ผู้แทนจังหวัด/อ าเภอ 
- ผู้แทน สวพ.เขต/จังหวัด ในพื้นที่ 

6. ระบบ DOAE GAP-online  
การบันทึกและแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา 

1 ชั่วโมง - ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กสก. 
- ผู้แทนเจ้าหน้าที่จังหวัด/อ าเภอ 
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เรื่อง ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยากร/รูปแบบน าเสนอ 

7. การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
และการสรุปผล 

1 ชั่วโมง 
น าเสนอผล 

เจ้าหน้าที่เขต/จังหวัด/อ าเภอ 

8. ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้น และการสรุป
รายงานผลการตรวจแปลงเบื้องต้น 

8 ชั่วโมง วิทยากรจาก สวพ.เขต/จังหวัด  
ในพ้ืนที่ 
 

9. ผลที่ได้จากการจัดอบรมและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

2 ชั่วโมง แบ่งกลุ่มย่อย น าเสนอผลโดย 
- ตัวแทนเกษตรกร 
- ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอ ในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
 

2. ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 
 2.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน รวมจ านวน 15,000 ราย 
ตารางที่ 2  ร่างหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” 

เรื่อง ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยากร/รูปแบบน าเสนอ 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 1 ชั่วโมง ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัด/

อ าเภอในพ้ืนที่ 
2. แนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม/โครงการของเจ้าหน้าที่ท่ี
ปรึกษาเกษตรกร 

1 ชั่วโมง ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอในพ้ืนที่ 

3. หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและ
การตรวจรับรองของหน่วย
ตรวจสอบตามระบบมาตรฐาน 
GAP  

2 ชั่วโมง 
(ชนิดสินค้าเกษตร พืช, จิ้งหรีด,  
ผึ้งพันธุ์ ตามเป้าหมายของ 
แต่ละพ้ืนที่) 

แบ่งกลุ่มย่อย  
- วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 
- วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

4. ศึกษาดูงานด้านการผลิต
การตลาดสินค้าเกษตร GAP 

4 ชั่วโมง แบ่งกลุ่มย่อย  
-วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 
- วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

5. ผลที่ได้จากการจัดอบรมและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
ครั้งต่อไป 

2 ชั่วโมง แบ่งกลุ่มย่อย น าเสนอผลโดย 
- ตัวแทนเกษตรกร 
- วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
 

2.2 ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น รวมจ านวน 15,000 ราย/แปลง 
ตารางที่ 3  ร่าง “แนวทางติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น” 

 

เรื่อง/ขั้นตอน รายละเอียดเพิ่มเติม ช่วงด าเนินการ 
1. จัดท าประเด็นการให้ค าปรึกษา ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน เดือนธันวาคม 2561 
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GAP 
2. จัดท าแผนออกให้ค าปรึกษา
เกษตรกรเป้าหมาย 

ตามชนิดสินค้า พืช, จิ้งหรีด, ผึ้งพันธุ์ 
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละพ้ืนที่ 

เดือนธันวาคม 2561 

3. ออกให้ค าปรึกษาแนะน า
เกษตรกรตามแผน 

เดือนธันวาคม - มีนาคม 2561 

4. ติดตามและตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้น  

เน้นหนักในประเด็นที่เกษตรกรมี
ปัญหา/ด าเนินการไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรGAP 

เดือนธันวาคม - มีนาคม 2561 

5. สรุปผลและส่งใบสมัคร
เกษตรกรให้หน่วยตรวจสอบ
รับรอง 

 เดือนมกราคม – มีนาคม 2561 

6. บันทึกข้อมูลในระบบ DOAE 
Gap-online 

 เดือนมกราคม – มีนาคม 2561 

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
 

2.3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขัน้ต้น รวมจ านวน 15,000 ราย 
ตารางที่ 4  ร่าง “แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนผลิตผลสินค้าเกษตร GAP” 

เรื่อง/ขั้นตอน รายละเอียดเพิ่มเติม 
1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/
โครงการ และคิดเลือกเกษตรกร 

เน้นเกษตรกรเป้าหมายที่มี 
การรวมกลุ่ม 

2. ประชุมรับฟังความเห็นและความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาของเกษตรกรเป้าหมาย 

เน้นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร 
ให้เป็นเครือข่าย 

3. จัดท าแผนและด าเนินการ 
ให้การสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร
เป้าหมาย 

การสนับสนุนให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของเกษตรกรและหรือของเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย เช่น องคค์วามรู้ วัสดุ อุปกรณ์ 
ด้านการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตรของเกษตรกร เป็นต้น 

4. ประเมินและสรุปผลเป็นแนวทางการพัฒนาครั้ง
ต่อไป 

 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายภายในกลุ่มและสามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ 
 
3. พัฒนาเกษตรกร GAP อาสา 
 3.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน จ านวน 882 ราย 
ตารางที่ 5  ร่างหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกร GAP อาสา ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP” 

เรื่อง ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยากร/รูปแบบน าเสนอ 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 1 ชั่วโมง - วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร

จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 
- ใช้สื่อตามความเหมาะสม  

2. แผน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษากับ
เกษตรกร 

1 ชั่วโมง - วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 
- ใช้สื่อตามความเหมาะสม 

3. หลักเกณฑ์และแนวทางการ 1 ชั้วโมง แบ่งกลุ่มย่อย  
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ตรวจรับรองแปลงเบื้องต้นตาม
ระบบมาตรฐาน GAP  

- วิทยากรหลัก ผู้แทนส านักงาน
เกษตรจังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 
- วิทยากรเสริม ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

4. ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ  4 ชั่วโมง 
ในการประสานงาน การตรวจ

ประเมินแปลงเบื้องต้น และการ
แนะน าเพ่ือเกษตรกร ตามระบบ

มาตรฐาน GAP เบื้องต้น 

แบ่งกลุ่มย่อย  
- วิทยากรหลัก ผู้แทนเกษตรกร
เจ้าของแปลง/เจ้าของสถานที่ 
- วิทยากรเสริม ผู้แทนส านักงาน
เกษตรจังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 

5. ผลที่ได้จากการจัดอบรมและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

2 ชั่วโมง 
น าเสนอ 

แบ่งกลุ่มย่อย  
- ตัวแทนเกษตรกร 
- วิทยากร ผู้แทนส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
 
4. พัฒนาขับเคลื่อนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร (MOU GAP พืช) 
 4.1 จัดเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP จ านวน 9 ครั้ง  จัด สสก.ละ 1 ครั้ง 
ตารางที่ 6  ร่างหลักสูตร “เชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP” 

เรื่อง ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยากร/รูปแบบน าเสนอ 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม/
โครงการ 

1 ชั่วโมง ผอ.สสก /เกษตรจังหวัด 

2. ผลงานส่งเสริมสินค้าเกษตรด้าน
มาตรฐาน GAP  

น าเสนอการจัดนิทรรศการ และ
หรือจัดเสวนาของเกษตรกรที่เด่น

แต่ละจังหวัดภายในเขตที่
รับผิดชอบ 

 

เรื่อง ระยะเวลา/รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยากร/รูปแบบน าเสนอ 
3. เจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกร
ผู้ผลิตและตลาด 

จัดให้มีการเจราธุรกิจ เวท/ีสถานที่ในการเจรจา 

4. ศึกษาดูงานด้านการผลิต
การตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน GAP 
และหรือมาตรฐานอื่นๆ  

8 ชั่วโมง สถานที/่ตัวอย่างจริง 

หมายเหตุ สามารถปรับรายละเอียดและเวลาได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยสามารถจัดกิจกรรมเดี่ยวๆ 
เฉพาะงานนี้ และหรือบูรณาการกับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตารางท่ี 7  เกษตรกรเป้าหมายโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2561 
 
 

เขต 

 
 

จังหวัด 

กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP  
มี 3 กิจกรรมย่อย คือ 1.อบรมและศึกษาดูงาน GAP 2. ติดตามให้ค าปรึกษาและ

ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 3. สนับสนุนการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร 

เกษตรกรในแปลงใหญ่ แปลงปี 2559 - 2561 
รวม 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รวม (ราย) 3,361 8,922 2,717 15,000 

 
กรุงเทพมหานคร       0 

1 ชัยนาท   25 50 75 

 
นนทบุรี       0 

 
ปทุมธานี       0 

2 พระนครศรีอยุธยา   195   195 

3 ลพบุรี     50 50 

4 สระบุรี     180 180 

 
สิงห์บุรี       0 

5 อ่างทอง   30 80 110 

 รวม เขต 1  0 250 360 610 
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1 กาญจนบุรี   190   190 

2 นครปฐม   71 60 131 

3 ประจวบคีรีขันธ์   230   230 

4 เพชรบุรี   75 40 115 

5 ราชบุรี   90 124 214 

6 สมุทรสงคราม 50 40 20 110 

7 สมุทรสาคร 20 25   45 

8 สุพรรณบุรี   128 60 188 

 รวม เขต 2  70 849 304 1,223 

1 จันทบุรี   55   55 

 
ฉะเชิงเทรา       0 

2 ชลบุร ี   185 20 205 

3 ตราด   30 60 90 

4 นครนายก   130   130 

5 ปราจีนบุรี   36 55 91 

6 ระยอง 50 50 90 190 

7 สมุทรปราการ     50 50 

8 สระแก้ว   301   301 

 9 ศ.ส่งเสริม จ.จันทบุรี   50   50 

รวม เขต 3 50 837 275 1,162 

1 กาฬสินธุ์   539   539 

2  
ศ.ส่งเสริม จ.
ขอนแก่น 

  51   51 

3 ขอนแก่น   222   222 

4 นครพนม     80 80 

 
บึงกาฬ       0 

5 มหาสารคาม     200 200 

 
มุกดาหาร       0 

6 ร้อยเอ็ด   30 20 50 

 
เลย       0 

7 สกลนคร 240     240 
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8 หนองคาย     50 50 

9 หนองบัวล าภู   198 30 228 

10 อุดรธานี   275   275 

รวม เขต 4 240 1,315 380 1,935 

1 ตรัง   62   62 

2 นราธิวาส   316   316 

3 ปัตตานี 40 75   115 

4 พัทลุง 26 92 15 133 

5 ยะลา     57 57 

6 สงขลา   43   43 

7 สตูล 40 30   70 

รวม เขต 5 106 618 72 796 

1 เชียงราย 484     484 

2 เชียงใหม่   632 40 672 

3 น่าน 100 766   866 

4 พะเยา 149 206 30 385 

5 แพร่ 30 30 75 135 

6 แม่ฮ่องสอน     60 60 

7 ล าปาง 100 488   588 

8 ล าพูน 90 50 30 170 

รวม เขต 6 953 2,172 235 3,360 

1 ชัยภูมิ 1,182 1,020   2,202 

2 นครราชสีมา     341 341 

3 บุรีรัมย์ 25 238   263 

4 ยโสธร     40 40 

 
ศรีสะเกษ       0 

5 สุรินทร์     110 110 

6 อ านาจเจริญ   60   60 

7 อุบลราชธานี   80 30 110 

รวม เขต 7 1,207 1,398 521 3,126 

1 กระบี่       0 
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2 ชุมพร   390   390 

3 นครศรีธรรมราช     120 120 

 
พังงา       0 

4 ภูเก็ต     20 20 

5 ระนอง     45 45 

6 สุราษฎร์ธานี     20 20 

รวม เขต 8 0 390 205 595 

1 ก าแพงเพชร 130 194 20 344 

2 ตาก 400     400 

 
นครสวรรค์       0 

3 พิจิตร 30 20 40 90 

4 อุตรดิตถ์   105 10 115 

5  
ศ.ส่งเสริมฯ จ.
อุตรดิตถ์ 

 
  

 
  

 
90 

 
90 

6 พิษณุโลก   50 40 90 

7 เพชรบูรณ์ 100 530   630 

8 สุโขทัย 75 194 15 284 

9 อุทัยธานี     150 150 

รวม เขต 9 735 1,093 365 2,193 

รวมทั้ง 9 เขต 3,361 8,922 2,717 15,000 

 


