
รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2551 

27-29 สิงหาคม 2551 
ณ โรงแรมบรรจงบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี 
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หลักการและเหตุผล 
โครงการสงเสริมการผลติสินคาเกษตรปลอดภยัและไดมาตรฐาน เปนโครงการทีด่ําเนินงาน 

ภายใตนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องความปลอดภยัดานอาหาร (Food Safety) ซึ่งมีการดําเนินงาน 
อยางตอเนือ่งตดิตอกนัหลายป ในลักษณะบูรณาการจากทุกกลุม/ฝาย ภายในสํานักงานเกษตรจังหวัด 
รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ ที่เกีย่วของ ประกอบกับกรมสงเสริมการเกษตรไดมอบหมายใหเขตจัดกระบวน 
การเรียนรูใหแกเจาหนาที่ เพื่อตดิตามความกาวหนาการดําเนินงาน ภายใตโครงการสงเสรมิการผลติ 
สินคาเกษตรปลอดภยัและไดมาตรฐาน ดังนั้น สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด 
สงขลา จึงไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการดังกลาวขึน้ เพื่อใหเจาหนาทีผู่รับผดิชอบโครงการจาก 
สวนกลาง เขต จังหวัดและอําเภอ รวมกันแลกเปลีย่นเรยีนรูกระบวนการทํางาน ปญหาอปุสรรค และ 
สรปุบทเรยีนเพือ่แกไข/ปรับปรุง และพัฒนาโครงการใหประสบผลสําเร็จในอนาคต 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อทราบความความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ ป 2551 รวมทั้งปญหาอปุสรรค และ 

ขอเสนอแนะ 
2. เพื่อรวมกันแลกเปลีย่นเรยีนรู และหาแนวทางการทํางานใหประสบผลสําเร็จในอนาคต 

หลักสูตรการสัมมนา 
² แนวทางการดําเนินงานโครงการ ป 2552  1½  ชั่วโมง 
² ผลการดําเนินงานบูรณาการระหวางกรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร 

1 ชั่วโมง 
² ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตสนิคาเกษตรปลอดภยัและ 

ไดมาตรฐาน  ระดับจังหวัด 3 ชั่วโมง 
² ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภยัและไดมาตรฐาน 

ระดับอําเภอ  3 ชั่วโมง 
² แบงกลุมอภปิราย “บทเรียนในอดีต...สูความสําเร็จในอนาคต” และนําเสนอผล  3  ชั่วโมง
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เทคนิคที่ใช 
นําเสนอผลการดําเนินงาน  และแบงกลุมอภปิราย 

ผูเขาสัมมนา 
เจาหนาที่ผูรับผดิชอบโครงการระดับจังหวัด จํานวน  14 คน  เจาหนาที่ผูรับผดิชอบโครงการ 

ระดับอําเภอ จังหวัดละ 1 คน จํานวน 13 คน  (ขาดจังหวัดพังงา) คณะทํางานโครงการของเขต จํานวน 
3 คน ผูรับผดิชอบโครงการของกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 คน กรมวิชาการเกษตร จํานวน 1 คน 
และผูดําเนินการจัดสัมมนา จํานวน 2 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 34 คน 

วิทยากร 
² นางวารี เจริญผล ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมมาตรฐานสินคา สํานักสงเสริมมาตรฐาน 

สินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
² นายพงษมานิตย ไทยแท ผูอํานวยการสวนถายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจัยและพัฒนา 

การเกษตรเขตที่ 7 สรุาษฎรธานี 

สถานที่ดําเนินการ 
โรงแรมบรรจงบุรี  อําเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 
27-29 สิงหาคม 2551 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
กรมสงเสรมิการเกษตรและเขตทราบความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ปญหาอปุสรรค 

และขอเสนอแนะ รวมทั้งกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ และแนวทางการทํางานโครงการใหประสบ 
ผลสําเร็จในอนาคต
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ผลการสัมมนา 

แนวทางการดาํเนินงานโครงการ ป 2552 
วารี เจรญิผล 

วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรทีป่ลอดภยัและมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตามความ 

ตองการของผูบรโิภค 
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหผลติสินคาเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพและไดรับการรับรอง 

มาตรฐานแหลงผลติ GAP พืช รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรใหผลติสนิคาเกษตรตามระบบเกษตรอินทรยี 
3. เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดใหสินคาเกษตรปลอดภยัและไดมาตรฐาน สามารถแขงขนัได 

ทั้งตลาดภายในและตางประเทศ 
กิจกรรม 

1. ประชาสัมพันธ 
- ขอมลูทีด่ําเนินการ ป 2551 
- ใหรูวาสํานักงานเกษตรจังหวัดทําอะไรในโครงการ 
- การเกิดประโยชนของโครงการ 
- ประชาสัมพันธพชืที่มีศักยภาพดานตลาด 

2. ตลาด 
- ทบทวนแหลงจําหนาย 
- เชื่อมโยงตลาดภายในและตางประเทศ 
- เครือขายทีม่ีตลาด 

3. พัฒนาเกษตรกรเขาสูการรับรอง GAP 
- ทะเบียน Online 
- แกปญหาเอกสารในระบบ 
- ใหคําแนะนําเบื้องตน ไมตองรออบรม 
- มอบใบประกาศผูผานการประเมินเบือ้งตน 
- 4 มกราคม 2552 กรมสงเสริมการเกษตรเปนประธาน MOU 

4. เตรยีมความพรอม 
- อบรม 1 ครั้ง 

5. สนับสนนุการดําเนินโครงการ 
- KM 
- วิจัย 
- อบรมเจาหนาที่ และที่ปรึกษา
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- ติดตามประเมินผล 

ผลการดําเนนิงานบูรณาการระหวางกรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร 
พงษมานติย  ไทยแท 

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการปฏิบตัิงานรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริม 
การเกษตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ณ หองประชุมศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี 

2. จัดอบรมเพิ่มประสทิธิภาพผูตรวจรับรอง จํานวน 3 รุน 
3. เปนวิทยากรใหความรูแกเจาหนาที่สงเสรมิการเกษตร หลักสตูร การตรวจประเมินแหลง 

ผลิตพชื GAP ระหวางวันที่ 17-21 มีนาคม 2551 ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด 
สุราษฎรธานี (พชืสวน) จํานวน 32 คน 

4. สนับสนนุแบบตรวจประเมินแปลงเบื้องตนใหกับจังหวัด จํานวน 6,116 ชุด 
5. สนับสนนุคูมอืเกษตรกร/คูมือที่ปรึกษา ใหจังหวัด จํานวน 10,569 เลม 
6. แผนการดําเนินงานระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ป 2551 (MOU) 

ชนดิพืช  ชุมพร  สุราษฎรธานี  นครศรฯี  กระบี่  พังงา  ระนอง  ภูเก็ต 
เงาะ  -  120  190  -  13  8  6 
ทุเรียน  297  -  160  40  50  15  22 
มังคุด  552  25  500  -  90  216 
ลองกอง  700  95  60  40  320  175  16 
มะพราวออน  -  70  -  -  -  -  1 
สับปะรด  80  30  -  -  -  -  - 
พืชตระกูล 
กระหล่ํา 

-  390  -  -  -  -  - 

พืชตระกูลแตง  23  -  -  50  10  5  - 
พืชตระกูลพริก 
และมะเขอื 

-  -  -  -  40  6  - 

สมุนไพร  -  20  -  -  -  -  - 
สม  -  -  -  -  -  -  3 
กลวย  342  -  -  -  -  -  - 
กาแฟ  695  20  -  20  -  60  - 
สมโอ  27  -  90  -  -  -  3 
อื่น ๆ  -  70  -  150  77  25  49 

รวม  2,716  840  1,000  300  600  510  100
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7. ความกาวหนาผลการดําเนินงานตรวจรับรองแหลงผลติ GAP พืช 

จังหวัด  ตรวจประเมินเบื้องตน  ตรวจรับรองแปลง  ยังไมไดตรวจรับรอง 
1. ชุมพร  2,201  1,200  1,001 
2. สุราษฎรธานี  1,017  216  801 
3. นครศรธีรรมราช  661  547  114 
4. กระบี่  307  125  182 
5. พังงา  250  -  250 
6. ระนอง  548  165  383 
7. ภูเก็ต  2  102  - 
8. พัทลุง  227  95  132 
9. สงขลา  397  333  64 
10. ตรัง  272  591  - 
11. สตูล  229  216  13 
12. ยะลา  142  102  40 
13. ปตตานี  -  -  - 
14. นราธิวาส  350  68  282 

รวม  6,603  3,760  3,262 

ความกาวหนาผลการดาํเนินงาน 
โครงการสงเสรมิการผลติสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน ป 2551 

กจิกรรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครเกษตร 

ทุกจังหวัดไดจัดอบรมเพิ่มประสิทธภิาพอาสาสมัครเกษตรแลว จํานวน 2,249 ราย จาก 
เปาหมาย 2,250 ราย (รอยละ 99.96) สวนใหญอบรมไดตามเปาหมายหรอืเกินเปาหมาย ยกเวนจังหวัด 
พัทลุง ดําเนินการได รอยละ 93.75 จังหวัดนราธิวาส รอยละ 89.47 รูปแบบการดําเนนิการมี 3 ลักษณะ 
คือ 

1. จังหวัดจัดอบรมเอง จํานวน 1-3 รุน ไดแก จังหวัดชุมพร นครศรธีรรมราช กระบี่ พังงา 
ภูเก็ต พัทลุง สตูล ปตตาน ีและยะลา 

2. จังหวัดจัดอบรมแตละอําเภอ ไดแก จังหวัดตรัง และระนอง 
3. จังหวัดมอบหมายใหอําเภอเปนผูจัด สวนใหญเจาหนาที่จากอําเภอเปนวิทยากร ไดแก 

จังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา และนราธิวาส
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หลักสตูรการจัดแตกตางกันในแตละจังหวัด เชน ระบบการจัดการคุณภาพ GAP หลักเกณฑ 
และขอกําหนด 8 ขอ บทบาทของอาสาสมัครเกษตร จุลินทรยีและการจัดการสขุลักษณะ การตรวจ 
ประเมินแปลงเบื้องตน ฯลฯ (ตารางที่ 1) ซึ่งจังหวัดชุมพร นครศรธีรรมราช พัทลุง และสตูล ไดเชิญ 
เจาหนาที่จากกรมวิชาการเกษตรรวมเปนวิทยากรดวย 

กจิกรรมพัฒนาเกษตรกรสูการรับรองแหลงผลิตพืช GAP (พืชอื่น) 

การรับสมัครเกษตรกรตามแบบ GAP 01 และการบันทึกลงโปรแกรม 
จังหวัดไดรับแบบ GAP 01 จากอําเภอและบันทึกลงโปรแกรม GAP พืช ระบบออนไลนแลว 

จํานวน 9,125 แปลง คดิเปนรอยละ 100.59 ของเปาหมาย สวนใหญดําเนินการไดเกินเปาหมายที่ 
กําหนด มีเฉพาะ 4 จังหวัดที่ยังดําเนนิการไดไมถึงเปาหมาย คอื จังหวัดพัทลุง ยะลา สตูล และปตตานี 
(ตารางที่ 2)  แตมีการถายทอดความรูครบทั้ง 2 ครั้งแลว 

การตรวจประเมินแปลงเบื้องตน 
ทุกจังหวัดไดมีการตรวจประเมินแปลงเบื้องตนแลว จํานวน 6,785 แปลง คิดเปนรอยละ 

74.80 ของเปาหมาย (ตารางที่ 2) 
การตรวจรับรองแปลง GAP 
กรมวิชาการเกษตรไดตรวจรับรองแปลงแลว จํานวน 1,674 แปลง คิดเปนรอยละ 18.45 ของ 

เปาหมาย (ตารางที่ 2) 

กจิกรรมพัฒนาเกษตรกรสูการรับรองแหลงผลิตพืช GAP ขาว 

การรับสมัครเกษตรกรตามแบบ GAP 01 
จังหวัดไดรับแบบ GAP 01 จากอําเภอแลว จํานวน 539 แปลง คดิเปนรอยละ 100 ของ 

เปาหมาย แตยังไมสามารถบันทึกลงโปรแกรมได ซึ่งจังหวัดทีด่ําเนนิการมี 4 จังหวัด คอื จังหวัดชุมพร 
พัทลุง ตรัง และสงขลา 

การตรวจประเมินแปลงเบื้องตน 
ทุกจังหวัดไดมีการตรวจประเมินแปลงเบื้องตนแลว จังหวัดพัทลุงดําเนินการในฤดูนาป 

2550/51 จํานวน 355 แปลง จังหวัดตรัง 39 แปลง สวนเปาหมายที่เหลือของจังหวัดพัทลุง จํานวน 45 
แปลง ดําเนินการในฤดนูาปรัง ป 2551 สําหรับจังหวัดชมุพร และสงขลา ดําเนินการในฤดูนาป 2551 

การตรวจรับรองแปลง GAP 
กรมการขาวไดตรวจรับรองแปลงแลว จํานวน 394 แปลง คิดเปนรอยละ 73.10 ของ 

เปาหมาย ซึ่งดําเนินการในจังหวัดพัทลุง 355 แปลง และตรัง 39 แปลง (ตารางที่ 2)
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กจิกรรมพัฒนาเกษตรกรเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการรับรอง ป 2552 

มีการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรที่เตรยีมความพรอมเพื่อเขาสูการรับรอง ป 2552 
ครบทั้ง 14 จังหวัด จํานวน 28,706 ราย คิดเปนรอยละ 100.48 ของเปาหมาย จังหวัดทีด่ําเนินการได 
เกินเปาหมาย คอื จังหวัดระนอง (รอยละ 132.25) และจังหวัดพังงา (รอยละ 100.90) 

กจิกรรมการพัฒนาตลาดและเครือขายการผลิต 

จังหวดัระนอง จัดเวทีเครือขายระดับจังหวัด 1 ครั้ง/ 35 ราย พรอมคัดเลอืกเครือขายการผลิต 
การตลาดมังคุดจังหวัดระนอง 

จังหวดักระบี่ ประชุมเครอืขายลานเทปาลมน้ํามัน แลว 2 ครั้ง (ประเด็นขอมูลการผลิต 
การตลาด และเรื่องคุณภาพผลผลิต) ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ณ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
กระบี่ ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ โดยมีกลุมผูเพาะเหด็ฟางจาก 
ทะลายปาลมน้ํามนัเขารวมดวย 

จังหวดัพังงา จัดประชุมเครอืขายมังคดุ 1 ครั้ง ในวันที่ 28 เมษายน 2551 ณ หองประชุม 
ที่วาการอําเภอกะปง มีผูเขารวมประชุมจากหนวยงานราชการที่เกีย่วของ คณะกรรมการชมรมไมผล 
จังหวัดพังงา และคณะกรรมการกลุมรวบรวมผลผลติจากอําเภอตาง ๆ รวม 42 คน 

จังหวดัชุมพร  ดําเนนิการ 3 ครั้ง วันที่ 7 15 และ 20 สงิหาคม 2551 
จังหวดัสุราษฎรธานี จัดประชุมคณะทํางานเครือขาย 1 ครั้ง จัดเวทีเครือขายทุเรยีน 1 ครั้ง 

กําหนดวสิัยทัศน วา “ทุเรยีนดี ทํา GAP เพื่อการสงออก” กําหนดเปาหมาย 2 ขอ คอื 1) ลดรายจาย 
เพิ่มผลผลิต เพิม่รายได และ 2) ผลผลิตทุเรยีนคุณภาพเกรด A ไมต่ํากวารอยละ 70.5 และจัดงาน 
เทศกาลสินคาเกษตรปลอดภยัสุราษฎรธานี เมอืงคนด ีประจําป 2551 ณ บริเวณสะพานนริศ อําเภอ 
เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางวันที่ 19-20 สิงหาคม 2551 

จังหวดันครศรีธรรมราช  กําหนดดําเนินการในวันที่ 16–17 กันยายน  2551  โดยนํา 
เกษตรกรศึกษาการตลาด และเชือ่มโยงการตลาดมังคดุ  ณ จังหวัดชุมพร  และสุราษฎรธานี 

จังหวดัภูเก็ต  ดําเนินการอบรมการตลาดและพัฒนาเครอืขายไมผลและพืชผัก จํานวน 30 คน 
จัดงานวันผูผลิตพบผูบริโภคในงานไมดอกไมประดับ เกษตรกรเขารวมงาน 50 คน จัดประกวดรานคา 
วิสาหกิจชุมชนและ Q shop ประกวดสับปะรด และจําปาดะที่ไดรับการรับรอง GAP และจัดนิทรรศการ 

จังหวดัพทัลุง  ดําเนินการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2551 และครั้งที่ 2 วันที่ 15 
สิงหาคม 2551 โดยมีเจาหนาที่เขารวม 15 คน ตัวแทนกลุม 22 คน ทําเครอืขายเรื่องขาวสังขหยด 

จังหวดัปตตานี ดําเนินการ 3 ครั้ง โดยเชิญคณะกรรมการศูนยคดัแยกผลไมชุมชนมาพูดคยุ 
เรื่องการจัดทําเครอืขาย และการประมาณการผลผลิตลองกอง
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จังหวดัยะลา  ยังไมไดดําเนนิการ มแีผนนําเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงานในชวงเดือนกันยายน 
2551 

จังหวดันราธิวาส  ยังไมไดดําเนินการ คาดวาจะดําเนินการในเดอืนกันยายน 2551 โดย 
บูรณาการกับกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งดําเนนิการไปแลว 2 ครั้ง 

จังหวดัสตลู  ดําเนินการจัดเวทีเครือขายลองกองไปแลว 2 ครั้ง และจะนําเกษตรกรไปดูงาน 
กลุมเครือขายจังหวัดพัทลุง 

สวนจุดจําหนายสินคาเกษตรทีม่ีคุณภาพปลอดภยัและไดมาตรฐาน (Q Shop) ซึ่งไดดําเนนิการ 
ใน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดชุมพร ระนอง สตูล และนราธวิาส ผลการดําเนินงานมดีังนี้ 

1. จังหวัดชุมพร บูรณาการกับงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และ 
กระทรวงมหาดไทย 

2. จังหวัดระนอง ทําจุดจําหนายเคลื่อนที่ และถุงบรรจุภณัฑ 
3. จังหวัดสตูล  ดําเนนิการทีต่ลาดหนาเทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู ทุกวันพุธ โดยจัดซื้อ 

วัสดุ อปุกรณ  เชน ถุง  ลังไฟเบอร เตนทกระโจม ปายประชาสัมพันธ และจัดสราง (Q-Shop) ขนาด 
2x4 เมตร ตามแบบของกรมสงเสริมการเกษตร 

4. จังหวัดนราธิวาส  จางเหมาจัดทําบรรจุภัณฑ บรรจุผกั และจางเหมาจัดทํา จุดจําหนาย 
เคลื่อนที่ 1 จุด 

กจิกรรมประชาสัมพันธ 

จังหวดัชุมพร  ดําเนนิการจัดทําชดุนทิรรศการขั้นตอนการขอรับรองแหลงผลิต GAP พืช 
จัดทําวีดีทัศน เรือ่ง เครือขายกลุมผลิตพชืปลอดภยัและไดมาตรฐานจังหวัดชุมพร และทําเว็บไซต 
เครือขายกลุมผลติพืชปลอดภัยและไดมาตรฐานจังหวัดชมุพร 

จังหวดัสุราษฎรธานี จัดซื้อวัสด ุอปุกรณ ดานการประชาสัมพันธ และทําบอรดประชาสัมพันธ 
ที่สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการโดยฝายยทุธศาสตรและสารสนเทศ 

จังหวดันครศรีธรรมราช  จัดทําปฏทิินการผลติไมผลคณุภาพ 5 ชนดิพืช  ไดแก ทุเรียน 
มังคุด เงาะ ลองกอง สมโอ จํานวน  10  แผน พรอมเอกสารแผนพับ 

จังหวดัระนอง จัดทําขาวประชาสัมพันธ 44 ขาว เปาหมาย 48 ขาว (รอยละ 91.67) 
จังหวดักระบี่ ใหฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศดําเนินการ โดยจัดแถลงขาวโครงการคลินิก 

เกษตรเคลือ่นที่ 1 ครั้ง และจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรกร เรื่องการผลติเห็ดฟางจากทะลาย 
ปาลมน้ํามัน
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จังหวดัตรัง  จัดงานวันแตงโม (วันที่ 1 เมษายน 2551 ที่อําเภอหาดสําราญ มีเกษตรกร 
รวมงาน 1,000 คน) ขาวโพดหวาน (วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ที่อําเภอเมืองตรัง มีเกษตรกรรวมงาน 
300 คน) และนําสื่อมวลชนเยี่ยมสวนลองกองคุณภาพ อาํเภอวังวิเศษ 

จังหวดัพทัลุง ทําปายประชาสัมพันธใหทุกอําเภอ และทาํแผนพับ ผลติพืชอยางไรใหปลอดภยั 
จากสารพิษ และขั้นตอนการขอรับรองแปลง GAP สนับสนุนใหศูนยบริการและถายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล อบต. และเทศบาลตําบล 

จังหวดัสตลู จัดทําชดุนิทรรศการ เรือ่ง ระบบการจัดการคุณภาพ (GAP) พืช และจัดประกวด 
ผลผลติทางการเกษตร ในงานวันจําปาดะผลไมและโรตขีองดีเมอืงสตูล อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2551  ไดรับการสนับสนนุงบประมาณโดยเทศบาลตําบลควนโดน  33,200 บาท 

จังหวดันราธิวาส  จัดประชุมเจาหนาที่ จํานวน 32 คน เรื่องการจัดทําเว็บไซตและ 
ประชาสัมพันธ เมือ่วันที่ 4-8 สิงหาคม 2551 และทําสติกเกอรสัญลักษณ Q จํานวน 2,500 แผน 

จังหวดัยะลา จัดสมัมนาเชิงปฏิบตัิการดานการประชาสมัพันธใหกับเจาหนาที่จังหวัด/อําเภอ 
1 ครั้ง วันที่ 21 เมษายน 2551 จํานวน 75 คน และใชในการชี้แจงแบบตรวจประเมินแปลงเบื้องตน และ 
การใชจายงบประมาณใหกับเจาหนาที่ 1 ครั้ง และกําลังดําเนินการจัดทําศูนยขอมลูระดับจังหวัด 

จังหวดัปตตานี ใชในการจัดงานวันเกษตรกร และการประกวดผลผลติในงานกาชาดประจํา 
จังหวัด 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. งบประมาณจัดอบรมเพิ่มประสทิธิภาพอาสาสมัครเกษตรไมเพียงพอ 
2. งบประมาณที่กรมจัดสรรเพิ่มเติมใหจังหวัดลาชา และงบประมาณสําหรับตรวจประเมินแปลง 

เบื้องตน GAP ขาว ยังไมไดรับ 
3. พอคารับซื้อผลผลิตเพือ่จําหนายภายในประเทศ ยังไมใหความสําคัญกับการรับรอง GAP 
4. สินคาเกษตรที่ไดรับการรับรอง GAP ราคาไมแตกตางกับสินคาทั่วไป 
5. เกษตรกรสวนใหญไมเห็นความสําคัญ และประโยชนที่ไดรับจากการรับรอง GAP 
6. พืชที่จะดําเนินการขอรับรอง GAP ไมมี เนื่องจากบางจังหวัดพื้นที่สวนใหญเปนยางพารา 

และปาลมน้ํามัน 
7. การขอรับรองพืชที่มีอายสุั้น ชวงที่ผูตรวจรับรองเขาไปตรวจนั้น เกษตรกรเก็บเกีย่วผลผลติ 

ไปแลว 
8. การสนับสนนุเอกสารลาชา ไดรับเอกสารของกรมสงเสริมการเกษตรหลังจากที่ไดอบรม 

เกษตรกรเสร็จแลว 
9. โปรแกรมระบบออนไลนลาชา และในสวนของขาว ยังไมสามารถบันทึกลงโปรแกรมได
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10. หนวยงานกรมวิชาการเกษตรของจังหวัดนราธิวาส ไมสามารถพิมพแผนผังแปลงในแบบ 
GAP 01 จากโปรแกรมออนไลนได 

11. การหาเกษตรกรที่เขารวมโครงการไดนอย เนือ่งจากเกษตรกรทีส่มัครไวเปลีย่นใจไมเขา 
อบรม และบางตําบลไมมีเกษตรกรเขารวมโครงการ 

12. บางจังหวัดกิจกรรมประชาสมัพันธเจาหนาที่ผูรับผดิชอบโครงการไมไดดําเนนิการเอง 
จึงไมสามารถดําเนนิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการได 

13. หนวยงานที่เกีย่วของ เชน ส.ป.ก. สหกรณ สงแบบ GAP 01 ใหจังหวัดภายหลังจากที่ 
จังหวัดไดเกษตรกรเปาหมายครบแลว จึงไมมีงบประมาณในการตรวจประเมินแปลงเบื้องตน 

14. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรบางคนยังไมผานการอบรม หลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกร 
เนื่องจากเปนขาราชการบรรจุใหม นอกจากนั้นบางคนยงัไมมีความรูดานวิชาการเกษตร เนือ่งจากไมได 
จบดานเกษตรโดยตรง 

15. ความไมปลอดภยัในชีวติ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
16. แบบ กสก.14 ไมสอดคลองกับความเปนจริง ในเรื่องการใชสารเคมี เพราะวาเกษตรกร 

ไมไดใชสารเคมี แตใหระบุวาใชถูกตองหรือไม 
17. พื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีโครงการและงบประมาณคอนขางมาก จึงไมเห็น 

ความสําคัญของโครงการสงเสริมการผลติสินคาเกษตรปลอดภยัและไดมาตรฐาน ซึ่งมีงบประมาณเพียง 
เล็กนอย 

การดําเนินงานในระดับอําเภอ 

1. มีการแตงตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ ซึ่งมีเกษตรอําเภอเปนประธาน โดยนายอําเภอเปน 
ผูเซ็นคําสั่ง 

2. การชี้แจงทําความเขาใจใหกับเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ ไมควรเนนตลาดเพื่อการ 
สงออก แตใชวิธีการเชิญชวนในการผลิตสินคาเกษตรเพือ่ใหปลอดภยักับผูบรโิภคภายในจังหวัด 

3. ขั้นตอนการรับสมคัรเกษตรกรมีหลายรปูแบบ เชน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการ 
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ซึ่งสวนใหญเปนอาสาสมัครเกษตร ใหเขาไปสํารวจ 
เกษตรกรที่มคีุณสมบัติพื้นทีป่ลูกมีจํานวนตามที่โครงการกําหนด ตามเปาหมายของตําบล หลังจากนั้น 
ใหอาสาสมคัรเกษตรนําแบบ GAP 01 ไปใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการกรอก หรือเขารวมประชุม 
ประจําเดือนของหมูบาน ประชาสัมพันธโครงการ แลวหาแกนนําของเกษตรกรทีเ่ขารวมโครงการ หรอื 
เขาไปดแูปลงของเกษตรกรกอนวาเหมาะสมหรือไม ถาเหมาะสม ก็ใหสมคัรเพือ่ขอรับรอง GAP 

4. การขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกร ทาํไดยาก จึงดําเนินการโดยขอ 
หมายเลขบตัรจากนายทะเบียนที่วาการอําเภอแทน
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5. กระบวนการถายทอดความรูมหีลายรปูแบบ บางอําเภอใชกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 
หรือถายทอดความรูแบบมสีวนรวม หลักสตูรแตกตางกนัในแตละพื้นที่ เชน ระบบการจัดการคุณภาพ 
GAP พืช  กระบวนการโรงเรยีนเกษตรกร การสํารวจและเก็บขอมูลพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลติใหได 
คุณภาพ  การใชสารเคมอียางถูกตองและเหมาะสม การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
โดยเนนเปนพิเศษเรือ่งการบันทึกของเกษตรกร มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ เรื่องการตัดแตงกิ่ง 
การตัดแตงผล เปนตน 

6. การดําเนินงานในระดับอําเภอมีการทํางานเปนทีม บางอําเภอใชทีมของกลุมตําบลรวมกัน 
ทํางาน  การถายทอดความรูเชิญวิทยากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมวิชาการเกษตร กรม 
พัฒนาที่ดนิ และศูนยบริหารศตัรูพชื 

7. ถายทอดเทคโนโลยีรวมกับปราชญชาวบาน โดยเจาหนาที่พูดหลักการ แตใหปราชญ 
ชาวบานพูดเรือ่งเทคโนโลยีการผลติพืชชนดิตาง ๆ 

8. ใหอาสาสมัครเกษตรชวยในการเก็บขอมูลประเมินการปฏิบัตขิองเกษตรกร ตามแบบ 
กสก.14 

9. การเตรยีมเอกสารใหพรอมในการทํางาน เชน แบบ GAP 01 แบบ Check list แบบบันทึก 
ของเกษตรกร เอกสารของที่ปรึกษา แบบกสก.14 เพื่อใหสามารถทํางานไดเร็วขึน้ 

10. กําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ในที่ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอ 
ประจําเดือน รวมถึงการวางแผนปฏิบัติงานในเดือนถดัไป 

สรุปผลการอภิปราย 
�บทเรียนในอดตี...สูความสาํเร็จในอนาคต� 

� ปจจัยที่เปนประโยชน หรือคกุคามตอโครงการ 
1.1 ปจจัยที่เปนประโยชน 

1) เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล จึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวนมาก 
ตอเนื่องทุกป 

2) มีเจาหนาที่สงเสรมิการเกษตรซึ่งปฏิบตัิงานอยูในระดบัพื้นที่เปนทีป่รึกษาใหกับ 
เกษตรกร รวมทั้งอาสาสมัครเกษตร ซึ่งทําหนาที่เปนผูชวยของเจาหนาที่ในการใหคําปรึกษากับ 
เกษตรกร 

3) มีการออกกฎหมาย พ.ร.บ.มาตรฐานสนิคาเกษตร ซึ่งสามารถใหความคุมครองกับ 
ผูบริโภคได 

4) มีการประชาสัมพันธโครงการในรูปแบบตาง ๆ ทําใหเกษตรกรเขาใจประโยชนของ 
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น
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5) มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตร ซึ่งสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคได 
ในระดับหนึ่ง 

1.2 ปจจัยที่คกุคามตอโครงการ 
1) ความไมชัดเจนของโครงการ  และไมมีความตอเนื่อง 
2) การบริหารจัดการงบประมาณไมสอดคลองกับปรมิาณงาน 
3) เกษตรกรยังไมเห็นความสําคัญของโครงการเทาที่ควร 
4) ราคาผลผลิตที่ไดรับการรับรอง GAP ไมแตกตางกับราคาผลผลิตทั่วไป 
5) ผูบรโิภคสวนใหญยังไมคํานึงถึงความปลอดภยัดานอาหาร แตตองการซื้อผลผลติ 

ที่มีราคาถูกมากกวา
6) พอคาไมไดตระหนักถึงความปลอดภยัของผูบริโภค 
7) มีการนําผลผลติที่ไมผานการรับรอง GAP ไปจําหนายยังตางประเทศ โดยใช 

ใบรับรอง (Q) ของเกษตรกรรายอื่น 

� สาระหลัก/เนื้อหาหลัก ที่ดาํเนนิการแลว นาํไปสูการบรรลุผลของโครงการ 
(Key Success Factor) 

2.1 เจาหนาที่ตองมีความรู ความสามารถ และความเขาใจโครงการอยางชัดเจน ตั้งแตระดับ 
ผูบริหารไปถึงระดับผูปฏิบัติ 

2.2 อาสาสมัครเกษตรมีความรู ความสามารถ และมีความเสยีสละในการปฏิบตัิงาน 
2.3 มีการสนับสนนุการปฏิบตัิงานของอาสาสมัครเกษตร โดยมีคาตอบแทนทีเ่หมาะสม รวมทั้ง 

การยกยอง ใหเกยีรติ และมีศักดิ์ศรีในสังคม 
2.4 เกษตรกรเปาหมายที่เขารวมโครงการ ตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนด และสมัครใจที่จะ 

เขารวมโครงการ 
2.5 สินคาที่ไดรับการรับรอง GAP ตองมีราคาสูงกวาสินคาทั่วไป 
2.6 มีการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนือ่ง 
2.7 สรางความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของไดอยางทั่วถึง โดยเนนดานการประชาสัมพันธทุกระดับ 
2.8 ติดตามผลการดําเนินงานโครงการอยางสม่ําเสมอ
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� สรุปปญหาสาํคญั และแนวทางแกไข 

ปญหา  สาเหตุ  แนวทางแกไข 
ดานบุคลากร 
1. เจาหนาที่/อาสาสมัครเกษตร 
ขาดทักษะในการตรวจประเมิน 
แปลงเบื้องตน 

- เจาหนาที่ไมไดรับการอบรม 
- ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
อาสาสมัครเกษตรนอย 
- หลักสตูรที่ใชอบรมไมมีการ 
ฝกปฏิบตัิ 

- จัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ 
- จัดฝกอบรมทบทวนใหกับ 
อาสาสมัครเกษตร โดยเนนการ 
ฝกปฏิบตัิจริงใหมากขึ้น 

2. ประสิทธภิาพการทํางานของ 
อาสาสมัครเกษตร 

- ไดรับคาตอบแทนนอย และ 
ไมมีสวัสดิการ 
- ไมไดรับการพัฒนาอยาง 
ตอเนื่อง 
- ไมมีเวลาเนื่องจากมีภารกิจ 
อื่นมาก 

- เพิ่มคาตอบแทนใหเหมาะสม 
กับสถานการณปจจุบัน 
- พัฒนาอยางตอเนือ่ง 

3. เกษตรกรไมเขาอบรม  - เกษตรกรไมเห็นความสําคัญ 
เนื่องจากไมมีความแตกตาง 
ดานราคาของผลผลติ 
- ระยะเวลาอบรม กระทบตอ 
อาชีพหลักของเกษตรกร ซึ่ง 
สวนใหญมีอาชีพทําสวน 
ยางพารา 
- ไมเขาใจภาษาไทย 
(เกษตรกรใน 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต) 

- ใหมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่ได 
Q ทุกระดับ 
- สรางแรงจูงใจทางดานราคา 
ผลผลติ 
- ปลุกจิตสํานึกใหเห็น 
ความสําคัญของอาหาร 
ปลอดภยั 
- ใชลามแปล 

ดานสภาวะแวดลอม 
เจาหนาที่/เกษตรกร ไมสามารถ 
ปฏิบัติงานได 

ความไมปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสินในพื้นที่ 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต 

- หาชวงเวลาที่ปลอดภัยในการ 
ปฏิบัติงาน 
- วิเคราะหสถานการณ
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ปญหา  สาเหตุ  แนวทางแกไข 
ดานงบประมาณ 
การดําเนินการดานงบประมาณ 
ไมมีประสิทธภิาพ 

- ไดรับงบประมาณลาชา 
ไมชัดเจน 
- งบประมาณจัดอบรม 
อาสาสมัครเกษตร และ 
เกษตรกรไมเพียงพอ 
- คาตอบแทนอาสาสมัคร 
เกษตรในการตรวจประเมิน 
แปลงเบื้องตนนอย และไมมี 
รายละเอยีดในการเบิกจาย 

- มีรายละเอยีดของงบประมาณ 
ที่กรมจัดสรรใหจังหวัด 
- โอนงบประมาณใหจังหวัด 
รวดเร็วสอดคลองกับฤดูกาล 
ผลิตของเกษตรกร 
- เพิ่มงบประมาณจัดอบรม 
อาสาสมัครเกษตร และ 
เกษตรกรใหเพยีงพอ 
- มีแนวทางและรายละเอยีด 
การเบิกจายคาตอบแทนของ 
อาสาสมัครเกษตรที่ชดัเจนและ 
เพียงพอ 

ดานเทคโนโลยี 
1. ไมมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู 
เพื่อใหไดองคความรูของ 
เจาหนาที่ 

- เจาหนาที่ไมเขาใจเรื่อง KM 
- ขาดทักษะในการเปนวิทยากร 
กระบวนการ 
- คุณอํานวยไมเขาใจโครงการ 
- คุณลิขิตขาดทักษะในการจับ 
ประเดน็ 

- ทบทวน ทําความเขาใจเรื่อง 
KM เพิ่มเติม 
- พัฒนาทักษะเจาหนาที่ในดาน 
การเปนวิทยากรกระบวนการ 
การจับประเด็น 
- ชี้แจงรายละเอียดโครงการให 
ผูเกี่ยวของ 

2. ไมสามารถบันทึกขอมูล 
GAP 01 ลงโปรแกรมออนไลนได 

- ไฟลเก็บภาพผังแปลงมีขนาด 
ใหญเกินไป 
- มีผูใชโปรแกรมออนไลนใน 
ชวงเวลาเดียวกันมาก 
- โปรแกรม GAP ขาว ยังไม 
สามารถเขาไปบันทึกได 

- ถายภาพ หรอืสแกนภาพ ให 
มีขนาดเล็กลง 
- จางบันทึกขอมูลนอกเวลา 
ราชการ 
- กรมเรงรีบจัดทําโปรแกรม 
GAP ขาว ใหสามารถเปดใชได
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ปญหา  สาเหตุ  แนวทางแกไข 
ดานวัตถุดิบ/อุปกรณ 
1. เกษตรกรไมไดบันทึกขอมูล  - ไดรับสมดุบันทึกลาชา 

- สมุดบนัทึกเขาใจยาก 
- จัดสงสมดุบันทึกใหเร็วขึ้น 
- ปรับปรุง/แกไขสมดุบันทึกให 
งายขึ้น 
- ใหอาสาสมัครเกษตรชวยให 
คําแนะนําเรื่องการจดบันทึก 
เพิ่มมากขึ้น 

2. เกิดความลาชาในการตรวจ 
ประเมินแปลงเบื้องตน 

- ไมมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห 
ดิน น้ํา และสารพิษตกคางใน 
ผลผลติ 

- สนับสนุนเครื่องมอื/อปุกรณ 
ที่จําเปนตอการทําหนาที่เปนที่ 
ปรึกษาและตรวจประเมินแปลง 

- ไดรับเอกสารสนับสนุนของที่ 
ปรึกษาไมครบถวน และลาชา 
- แบบ check list สําหรับตรวจ 
ประเมินแปลงเบื้องตน เขาใจ 
ยาก 

เบื้องตน 
- จัดสงเอกสารสนับสนุนตาม 
แผนปฏิบตัิการ 
- ปรับปรุงแบบ check list ให 
เขาใจงายขึ้น 

ดานการบริหารจัดการ 
1. ผูบริหารระดับจังหวัดไมเขาใจ 
และไมใหความสําคัญกับโครงการ 
เทาที่ควร 

- ไมมีการชี้แจงทําความเขาใจ 
ใหกับผูบริหารระดับจังหวัด 

กรมฯ กําชับ และชี้แจงทํา 
ความเขาใจใหกับผูบริหาร 
ระดับจังหวัด 

2. โครงการไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามที่กําหนด 

-ขาดการบูรณาการระหวาง 
กลุม/ฝาย ของสํานักงานเกษตร 
จังหวัด 

- กรม กําชับผูบริหารของ 
จังหวัดในการทํางานบูรณาการ 
ระหวางกลุม/ฝาย 

- เปาหมายโครงการเนน 
ปริมาณมากกวาคุณภาพ 
- นโยบายไมแนนอน 

- ใหจังหวัดกําหนดเปาหมาย 
เอง
- กรมควรมีนโยบายที่ชดัเจน 
เกี่ยวกับโครงการ
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� สรุปการปฏิบัตทิี่ดี (Best Practice) 
4.1 กําหนดใหสํานักงานเกษตรอําเภอทําใบสรปุปะหนาแบบ GAP 01 โดยพิมพ ชือ่-สกุล และ 

หมายเลขบตัรประจําตัวประชาชน แลวสงใหสํานักงานเกษตรจังหวัดทําการบันทึกขอมูลบนโปรแกรม 
การจัดการ GAP พืช แบบออนไลน ทําใหแกไขปญหาเรือ่งความไมชัดเจนของแบบ GAP 01 ได 

4.2 ถายทอดเทคโนโลยี ใหคําปรึกษา และตรวจประเมินแปลงเบื้องตนใหกับเกษตรกร 
ที่ขอรับรองแหลงผลติพืช GAP โดยดําเนินการตามขัน้ตอนดังนี้ 

1) ถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ี (GAP พืช) 8 ขอ โดย 
ใชภาษางาย ๆ ไมซับซอน หรือเชิญเกษตรกรที่ไดรับการรับรอง GAP พืช แลว มาเลาประสบการณให 
ผูเขาอบรมฟงวาปฏิบัตอิยางไร จึงไดรับการรับรอง GAP พืช 

2) เจาหนาที่รวมกับอาสาสมัครเกษตรไปตรวจประเมินแปลงเบื้องตนของเกษตรกรที่ขอ 
รับรอง GAP พืช ทุกแปลง วาไดนําความรูที่ไดรับไปปฏบิัติตามหรือไม ถาไมปฏิบตัิตาม เพราะสาเหตุ 
อะไร พรอมใหคําแนะนําการปฏิบตัิทีถู่กตอง 

3) อบรมเกษตรกรทีข่อรับรอง GAP พืช ครั้งที่ 2 โดยนําประเดน็จากการตรวจประเมิน 
แปลงเบื้องตนมาพูดคยุ แลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางกัน โดยมอีาสาสมัครเกษตรเขารวมดวย 

4) ตรวจประเมินแปลงเบื้องตนครั้งที่ 2 วาขอบกพรองทีพ่บในครั้งแรก ไดดําเนนิการแกไข 
แลวหรือไม ถายังไมไดแกไข ตองใหคําแนะนําการปฏิบตัิทีถู่กตอง 

4.3 การบันทึกขอมูลของเกษตรกร ใหบันทึกลงในปฏิทิน วันที่มีการกําจัดวัชพืช ใสปุย กําจัด 
ศัตรูพืช เก็บเกี่ยวผลผลติ ฯลฯ หลังจากนั้นเจาหนาที่/อาสาสมัครเกษตร จะเขาไปจดบันทึกลงในสมดุ 
บันทึกทีแ่จกให หรอืใหบุคคลในครอบครัว ทีส่ามารถเขยีนหนังสอืได ชวยลอกลงสมดุบันทึกให 

4.4 การตรวจรับรองพืชอายสุั้น ใหประสานงานกับเจาหนาที่ของกรมวิชาการเกษตรเพือ่ 
เก็บตัวอยางผลผลติไปตรวจวิเคราะหกอน 

� ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
5.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ 

- ใหมีการประชาสัมพันธในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานสือ่วิทยุ 
หนังสือพมิพ และโทรทัศน อยางตอเนือ่ง 

- สนับสนุนงบประมาณดานประชาสมัพันธใหทุกระดับ และกําหนดใหผูรับผดิชอบโครงการ 
เปนผูดําเนินการเอง โดยเขยีนระบุไวในคูมือโครงการ เพื่อจะไดเขียนไวในแผนปฏิบตัิการใหชดัเจน 
เนื่องจากบางจังหวัดใหกลุมยทุธศาสตรและสารสนเทศเปนผูรับผดิชอบ ซึ่งพบวาไมไดดําเนนิการ 
ประชาสัมพันธโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภยัและไดมาตรฐานเปนรูปธรรมที่ชดัเจน
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5.2 กิจกรรมดานตลาด 
- ใหจังหวัดประสานงานเพื่อดูวาตลาดตองการสินคาเกษตรเปนพืชอะไร แลวจึงมากําหนด 

เปาหมายเกษตรกรทีข่อรับรอง GAP ตามชนดิพืชทีต่ลาดมีความตองการ ตามหลักการที่วา “ตลาดนํา 
การผลิต” 

- กําหนดแหลงรับซื้อผลผลิตที่ไดรับการรับรอง GAP ทุกระดับใหชดัเจน 
- กรณีที่ตองชวยเหลอืเกษตรกรในดานการตลาด ควรกําหนดราคาผลผลิตที่ไดรับการรับรอง 

GAP ใหสูงกวาผลผลติทั่วไป 

5.3 กิจกรรมเตรียมความพรอมของเกษตรกร 
- สนับสนุนงบประมาณใหสอดคลองกับฤดูกาลผลติของเกษตรกร 
- เกษตรกรที่เตรียมความพรอม  สวนใหญเปนปาลมน้ํามัน ตองประสานงานกับกรมวิชาการ 

เกษตร เพือ่ใหการรับรอง GAP ปาลมน้ํามัน 
- กําหนดเปาหมายใหชดัเจนวา เกษตรกรที่เตรียมความพรอมไวแลว จะทําอยางไร ในปถดัไป 

นอกจากสวนหนึ่งขอการรับรอง GAP 

5.4 กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการ 
- สนับสนุนงบประมาณเรื่อง KM ใหกับจังหวัด 
- มีการพัฒนาดานบุคลากร (เจาหนาที่ และอาสาสมัครเกษตร) อยางตอเนื่อง 
- สนับสนุนงบประมาณสําหรับการตดิตามงานทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสอดคลองกับ 

จํานวนอําเภอในแตละจังหวัด 
- การใหความสําคัญของผูบริหารในระดับจังหวัด 

âââââ
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รายชื่อผูเขาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

27-29 สิงหาคม 2551 
ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี 

ลําดับที่  ชื่อ-สกุล  ตําแหนง  สถานทีท่ํางาน 
1  นายวิมล  บัวชาวเกาะ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  สนง.กษอ.ทุงตะโก 
2  นางประเทือง สขุปน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  สนง.กษจ.ชุมพร 
3  นายประโชติ นิลรตัน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว  สนง.กษจ.ระนอง 
4  นางเพียงฤดี สขุแกว  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 4  สนง.กษอ.กระบุรี 
5  นายบรรเจิด  เนตรมณี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว  สนง.กษจ.สุราษฎรธานี 
6  นายชูศักดิ์  วิชัยดิษฐ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  สนง.กษอ.เมืองสรุาษฎรธานี 
7  นายชํานาญ นุนดํา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว  สนง.กษจ.กระบี่ 
8  นายกิตติศักด์ิ  กองกาญจโนภาส  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  สนง.กษอ.ลําทับ 
9  นายประดับ  ชูสกุลวงศ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  สนง.กษจ.ภูเก็ต 
10  นายมนสั ทองสมบตัิ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  สนง.กษอ.ถลาง 
11  นายตรธีร  แกวเฉย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว  สนง.กษจ.นครศรธีรรมราช 
12  นายสมพร เดชภักดี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  สนง.กษอ.ปากพนัง 
13  นางอุไร แสงภักดี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  สนง.กษจ.ตรัง 
14  นายสมคดิ  ภักดี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  สนง.กษอ.ยานตาขาว 
15  นายประจวบ เพ็งประไพ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  สนง.กษจ.พัทลุง 
16  นายประวิง เพ็ชรบุญ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  สนง.กษอ.ควนขนุน 
17  นายสมบูรณ สุวรรณโณ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว  สนง.กษจ.สงขลา 
18  นายณัติวุฒิ  ลัคนารจิต  เจาพนักงานการเกษตร 6  สนง.กษอ.สะเดา 
19  นายประมวล โอบออม  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว  สนง.กษจ.สตูล 
20  นายเสรี มีพฤกษ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5  สนง.กษอ.ทาแพ 
21  นางสาวสุดธดิา เจะเล็ง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว  สนง.กษจ.ยะลา 
22  นางสาววันวิสาข  จั่นเพชร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 3  สนง.กษอ.เมืองยะลา 
23  นางพรพิศ สิทธิโชค  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว  สนง.กษจ.ปตตานี 
24  นางสาวกาญจนา ทิตมณีเวช  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  สนง.กษอ.เมืองปตตานี 
25  นายสรคุปต  สินธุวานิช  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5  สนง.กษจ.นราธิวาส 
26  นายอําราญ  ดอืราแม  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 4  สนง.กษอ.รือเสาะ
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ลําดับที่  ชื่อ-สกุล  ตําแหนง  สถานทีท่ํางาน 
27  นายประจบ  กรุณกิจ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7ว  สนง.กษจ.พังงา 
28  นายสมนึก สะอาดใส  ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนา 

การผลิต 
สสข.5 สงขลา 

29  นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร  นักวิชาการเกษตร 7ว  สสข.5 สงขลา 
30  นางทัศนีย ศภุกุล  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6ว  สสข.5 สงขลา 
31  นางวารี เจริญผล  ผอ.กลุมงานสงเสริมมาตรฐาน 

สินคา 
สํานักพัฒนาคุณภาพ 
สินคาเกษตร 
กรมสงเสรมิการเกษตร 

32  นายพงษมานติย  ไทยแท  ผอ.สวนถายทอดเทคโนโลยี  สํานักวิจัยและพัฒนาการ 
เกษตรเขตที่ 7


