โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
……………………………………………………………………………………………
๑. ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
๒. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 เป็ น มาตรฐานระบบงาน
ของหน่วยตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Certification Body: CB) ที่ได้รับความเชื่อมั่นในวงการมาตรฐานทั่วไป
มีข้อกาหนดเพื่อให้หน่วยงานมีการจัดการองค์กร จัดทาเอกสารและปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ดังนั้น เพื่อให้กรมการข้าวสามารถพัฒนาระบบงานให้ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จาเป็นต้องพัฒนา
หน่วยรับรองตามมาตรฐานข้อกาหนดสาหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ และบริการ ISO/IEC 17065:2012 และ
มีก ารตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายในองค์ก ร ทั้ งนี้ เพื่ อ การยอมรับ ระหว่างประเทศในมาตรฐานด้ านคุ ณ ภาพ
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความเชื่อมั่นให้ แก่ผู้บริโภค
อีกทั้ง ตามนโยบายถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวของหน่วยงานภาครัฐสู่ภาคเอกชน
ทาให้ ห น่ วยงานภาคเอกชนที่จ ะรับ ถ่ายโอนงานจาเป็นต้ องพัฒ นาระบบงานเพื่อให้ มีศักยภาพและคุณสมบัติ
ที่จะดาเนิ นงานตามหลักสากล รวมทั้งหน่ วยงานภาครัฐที่จะถ่ายโอนงานก็จาเป็นต้องทราบข้อกาหนดสากล
ที่จาเป็นเพื่อการควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้ถ่ายโอนไปได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กรมการข้าว โดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17065:2012 และเป็นหน่วยตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้และความเข้าใจ
ขอบเขตและขั้นตอนของการดาเนินงาน มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกาหนดของมาตรฐาน เข้าใจระบบมาตรฐาน
ในการตรวจสอบรับรองการผลิตข้าว GAP เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP เพื่อให้
มีความรู้และความเข้าใจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ กระบวนการตรวจประเมินตามระบบการผลิตข้าว GAP
สร้างความพร้อมด้านการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ตลอดจนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ขอบเขตและขั้นตอนของการดาเนินงาน เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17065:2012 เพื่อให้การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพ
ตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจรับรองคุณภาพข้าวของกรมการข้าวต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มจานวนผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว
3.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
๔. เป้าหมาย
พัฒ นาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในกรมการข้าว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และเอกชน เจ้าหน้าที่โครงการฯ ของกรมการข้าว บุคคลทั่วไป ผู้ตรวจประเมินภายนอก ผู้จัดการฝึกอบรมและวิทยากร
รวมทั้งหมด 400 คน
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๕. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ
๕.๑ เชิงปริมาณ
พัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP จานวน 400 คน
๕.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้ ตรวจประเมิ น ระบบการผลิ ตข้ าว GAP สามารถปฏิ บั ติ งานได้ อย่างถู กต้อ งตามระบบงาน
มาตรฐานกรมการข้าวและเป็นที่เชื่อถือของผู้เกี่ยวข้อง
๖. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2561
6.2 จัดทาหลักสูตรในการอบรมให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว
- มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับข้าวทั่วไปและสาหรับข้าวหอมมะลิไทย
- หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และการจัดการด้านความปลอดภัย
อาหารของ Codex
- หลักการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในแปลงนา
- โรคข้าวและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- แมลงและศัตรูข้าว และการป้องกันกาจัดศัตรูข้าว
- การจัดการวัชพืชเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าว
- หลักการตรวจสอบพันธุ์ปนในแปลงนาและวิเคราะห์ข้าวพันธุ์ปน คุณภาพการสี (เปอร์เซ็นต์ข้าว
เต็มเมล็ดและต้นข้าว)
- การตรวจประเมินและการให้การรับรองแบบกลุ่ม และการสุ่มตัวอย่างดิน น้า และข้าวเปลือก
- การใช้แบบรายการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มระบบการผลิตข้าว GAP
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตข้าว
- การใช้แบบรายการการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
- การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตข้าวในแปลงนา ตามข้อกาหนด 7 ข้อ ตามหลัก
มาตรฐาน GAP
- การจัดทารายงานการฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตข้าว
- การนาเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตข้าว
- จัดทาแบบทดสอบ
6.3 จัดทาแผนและเสนอขออนุมัติโครงการ
6.4 ประสานสถานที่จัดการฝึกอบรม
6.5 ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งกาหนดการและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6.6 ประสานงานกับวิทยากร รวบรวมรายชื่อวิทยากร เพื่อแจ้งหลักสูตรและกาหนดการฝึกอบรมรวมถึง
จัดทาแบบทดสอบ
6.7 ประสานเจ้าหน้ าที่ GAP ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว เพื่อเตรียมแปลงนาเพื่อใช้ฝึ กปฏิ บัติ
การตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตข้าว GAP ในแปลงนา
6.8 ประสานรถโดยสาร รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปฝึกปฏิบัติการตรวจแปลง
6.9 รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับฝึกอบรม โดยพิจารณาจากทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านฝึกอบรม ปี 2556 - 2560
6.10 ดาเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการฝึกอบรม
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6.11 ดาเนินการจัดการฝึกอบรม ประเมินผลการฝึกอบรม
6.12 จัดทาใบประกาศให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม
6.13 จัดทาการเบิกจ่ายเงิน
6.14 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อทาทะเบียนผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
นาไปประกอบการพิจารณามอบหมายความรับผิดชอบในการเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
6.15 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.1 ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP มีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐานและการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพ ขั้นตอนและระบบให้การรับรองคุณภาพของกรมการข้าว ข้อกาหนดของระบบการผลิตข้าว GAP
การฝึกปฏิบัติตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และแนวทางการตัดสินใจของผู้ตรวจประเมิน
๗.2 ผู้ตรวจประเมินสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานของกรมการข้าว สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.3 เพิ่มจานวนผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012
เพื่อรองรับระบบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ในอนาคต
๘. แผนการดาเนินงาน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2561
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2561
- ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
- ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2561
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์
กรมการข้าว
๑๐. สถานที่และระยะเวลาดาเนินการ
ระยะการฝึกอบรม 5 วัน แบ่งการจัดอบรมเป็น 4 ครั้ง ครั้งละ 100 คน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
- ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
- ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

