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โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 

 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : การเกษตรสร้างมูลค่า ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรปลอดภัย 

 1.2 แผนแม่บท ด้านเกษตรปลอดภัย 
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ข้อ 3.2 การ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 การพัฒนาภาค
การเกษตร 3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ (2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ โดยให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตตาม
มาตรฐาน อาทิ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารสำหรับ
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มท่ีมีมาตรฐานเฉพาะ 
 1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
 1.5 นโยบายรัฐบาล นโยบายหลัก ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 

1.6 นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสิ้นค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยได้คุณภาพและมาตรฐาน ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศได้นำมาตรการด้าน
สุขอนามัยพืช (SPS) และความปลอดภัยด้านอาหารมาเป็นเงื่อนไขทางการค้ามากขึ้น อีกทั้งขณะนี้มีการรวมตัว
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างมีเสรีมากขึ้น ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อ
การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกันและกับประเทศอ่ืนๆ โดยประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพ่ือให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่น่าเชื่อถือ
และยอมรับ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP ระดับฟาร์มมากขึ้น 

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มี 
ความรู้ ทักษะ และความชำนาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้อง
พัฒนาให้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพ่ิมขึ้น  
ด้วยการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตพืชในแปลงใหญ่และพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการผลิตและ

แบบฟอร์ม 1 



การตลาดสินค้าเกษตร ให้มีการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป 

 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 
 3 .2 เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพ่ิมมากข้ึน  
 

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 
 4.1 เกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหาร (ยกเว้น ข้าว) จำนวน 15,000 ราย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ     
76 จังหวัด ที่ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือพ้ืนที่ทั่วไปที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาด 
 4.2 คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 
  1) เกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม เรื่อง GAP 
  2) เกษตรกรรายเดิมที่ยังไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น 
  3) เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ในขอบข่ายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร (เน้นผลิตพืชที่
ต้องการส่งออกไปยังประเทศจีน ได้แก่ ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด มะม่วง  ขนุน มะพร้าว กล้วย สับปะรด 
มะขาม เงาะ น้อยหน่า และส้มโอ เป็นต้น) 
  4) พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มีเอกสารสิทธิ์ ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย หรือมีเอกสาร/หนังสือรับรอง) 
 

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 

 5.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP จำนวน 400 คน 
  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน  GAP 
จำนวน 400 คน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาเกษตรกรและถ่ายทอดความรู ้ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 5.2 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP จำนวน 15,000 ราย 
  - อบรมเกษตรกรเข้าสู ่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จำนวน 15,000 รายเพื ่อให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ
มาตรฐาน GAP พืชได้ 
  - ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 15,000 ราย/แปลง โดย
จัดทำแผนออกติดตามของเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร ในการให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรและดำเนินการ
ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจัดทำเอกสารสนับสนุนตามระบบการ
จัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 



  - สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น จำนวน 15,000 ราย เพ่ือ
เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP แนวทางการสนับสนุนสามารถเป็นการให้วัสดุ
และ/หรือการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ (packaging) ตราสินค้า การ
ทำ QR-Code ประชาสัมพันธ์แนะนำสินค้าเกษตร GAP และการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลสินค้า
เกษตร เป็นต้น 

 5.3 พัฒนาขับเคลื่อนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP 
  - การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความร่วมมือในการตรวจรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร 
(GAP พืช  ) เพ่ือบริหารจัดการและออกติดตามผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
จำนวน 7 คณะ ในการกำกับการดำเนินงานระดับจังหวัด โครงการ/อำเภอ โดยเน้นพ้ืนที่ที่มีปัญหาการดำเนินงาน  
เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จต่อไป 

5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP  
  - นำร่องและขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบกลุ่มตามระบบควบคุมภายใน GAP's 
Internal Control Systems: ICS จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรที่มีระบบบริหารจัดการของสมาชิกภายในกลุ่มและมีการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรตาม
ระบบมาตรฐาน GAP ของกลุ่มเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มและการพัฒนาของเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดได้ รวมทั้ง การรับรองมาตรฐานแบบกลุ่มจะสามารถ
ช่วยลดต้นทุนค่าตรวจรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 

 5.5 จดัทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
  จัดทำเอกสารวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP  
 5.6 บริหารจัดการโครงการ  
  - ประเมินสถานการณ์ติดตามความก้าวหน้า ศึกษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ เพ่ือให้ได ้
แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏบิัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 
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ม.
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 6
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 6
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5 
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5 
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ย. 
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ส.ค
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ก.ย
. 6

5 

1.พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและ
มาตรฐาน GAP 

            

- พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็น
วิทยากรด้านมาตรฐาน GAP  

            

2.ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน GAP 

            

- อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAPและศึกษาดูงาน             

- ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมนิแปลง
เบื้องต้น 

            

- สนับสนนุการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินคา้เกษตร 
GAP ในขั้นต้น  

 

            

3.พัฒนาขับเคลื่อนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร 
GAP 

- ประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านความร่วมมือการ
รับรองแหล่งผลิตสนิค้าเกษตร (GAP พืช)  

            

4.เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสรมิมาตรฐานสินค้าเกษตร
GAP 

            

- นำร่องและขยายผลงานส่งเสรมิการผลิตสนิค้าเกษตร
แบบกลุ่มตามระบบควบคุมภายใน GAP's ICS 

            

5.จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

- จัดทำเอกสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

            

6.บริหารจัดการโครงการ             

- ประเมินสถานการณ์ติดตามความก้าวหนา้ ศึกษา 
วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

            

7. ระยะเวลา 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 



8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
    8.1 ผลผลิต (Output)  

- เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 15,000 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP 
    8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
 - เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 70 สามารถนำความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ไป
ปฏิบัติในแปลง 
 8.3 ตัวชี้วัด  
   - เชิงปริมาณ เกษตรกรเป้าหมาย 15,000 ราย ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP 
    - เชิงคุณภาพ เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 70 ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการ
รับรองตามระบบมาตรฐาน GAP 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เกษตรกรผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ได้เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้
เกษตรกรผู้ผลิตมีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อทั้งผู ้ผลิต ผู้บริโภค เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นที่ต้องการของตลาด  
 
10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

 1. นางมาลินี ยุวนานนท์ 
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  โทรศัพท์ 0 2940 6127 
  E-mail: standard.doae@gmail.com 
 2. นางสาวประพิศพรรณ อนุพันธ์ 
  ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  โทรศัพท์ 0 2940 6127 
  E-mail: standard.doae@gmail.com 
 3. นางสาวปรวิศา ชนประเสริฐ 
  นักวิชาการเกษตรขำนาญการ 
  กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  โทรศัพท์ 0 2940 6127 
  E-mail: standard.doae@gmail.com 
 4. นางสิรินันท์ สระทองยอด 
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
  กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 
  โทรศัพท์ 0 2940 6127 
  E-mail: standard.doae@gmail.com  

----------------------------------------------------------- 


