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โครงการสนับสนุนแผนปฏิบตั ิงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
๑. วิสัยทัศน์
“มาตรฐานฟาร์ม คือ ต้นธารแห่งความปลอดภัย/ Food Safety Begins on the Farm”
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและอาหารที่ สํ า คั ญ แต่ เ นื่ อ งจากการแข่ ง ขั น ในตลาด
ภายในประเทศและตลาดระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งไม่มีการกีดกั้นของกําแพงภาษี การ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และควบคุมมาตรฐานการผลิตเพื่อให้แข่งขันในตลาดได้ทั้งคุณภาพและราคา ดึงดูดใจผู้ซื้อ
มีม าตรฐานและความปลอดภั ย ทางอาหารถู กสุ ข อนามัย และสุ ขอนามั ยพื ช กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการใช้มาตรฐานต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานถือได้ว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่ง
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารของประเทศ โดยมีพันธกิจในการกําหนดมาตรฐานให้สอดคล้องกับสากล
และการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารตลอดจนห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ระดับ
ไร่นาจนถึงผู้บริโภค เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐาน การเจรจาเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางการค้าเชิงเทคนิคให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก รวมถึงการควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ
มาตรฐานระบบการผลิต มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2551 โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ได้
ดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2558 โดยการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามมาตรฐานระบบการผลิต
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานและตรวจวิเคราะห์คุณภาพความปลอดภัยสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานความปลอดภัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างแท้จริง และช่วยลดการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีจากประเทศคู่ค้าได้
สอดคล้องกับความตกลง WTO/SPS ที่เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารอีกด้วย
การเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด มีความสําคัญเป็นลําดับต้นของเรื่อง
ยุทธศาสตร์และนโยบายความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Strategy and Policy) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จํ าเป็ น ต้ อ งมี ระบบเฝ้ าระวัง และควบคุ ม อย่ างทั่ว ถึ ง และได้ ผ ลสัม ฤทธิ์ ต ามเป้า หมาย จึ ง ต้ อ งให้ พนั กงานเจ้ าหน้า ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด ดําเนินการดังกล่าว โดยเป็นไปตามมาตรา 43 ที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อํานาจในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยการเข้าตรวจสอบสถานที่ทําการ สถานที่เก็บสินค้าหรือยานพาหนะ
ของผู้ผลิต ผู้จําหน่ายหรือครอบครองสินค้าเกษตรเพื่อจําหน่าย และดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามอํานาจหน้าที่ ทั้งนี้
ลักษณะการทํางานเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งเป็นคณะทํางาน โดย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ประสานงาน
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อควบคุมสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2551
3.2 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง
ระดับจังหวัดในรอบปีปัจจุบัน
3.3 สนับสนุนการตรวจสอบและเฝ้าระวังสินค้าเกษตรด้านพืชผักผลไม้
3.4 เพื่อการยอมรับในด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้านความปลอดภัยอาหาร และนําไปปฏิบัติใช้ใน
พื้นที่จังหวัด ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
4. เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ก. การเลือกตรวจสอบชนิดสินค้าเกษตรที่กระบวนการผลิตไม่ปลอดภัย มีความเสี่ยงสูง และนิยมบริโภค
(มีการใช้สารป้องกันและกําจัดศัตรูพืชมาก มีการใช้ยาสัตว์ชนิดที่ห้ามใช้) เช่น พืช : คะน้า กวางตุ้ง พืชตระกูลถั่ว พริก
แตงกวา มะเขือ ส้ม และฝรั่ง ปศุสัตว์ : ไก่ และสุกร เป็นต้น
ข. การควบคุ ม และเฝ้ าระวัง (Regulation and Specific Monitoring) โดยการเลื อ กสุ่ มตรวจสอบ
ฟาร์ม/โรงงานที่ขอการรับรองหรือผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good
Agriculture Practices; GAP) ในระดับฟาร์ม การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร(Good Manufacturing Practices;
GMP) ในระดับโรงงาน/สถานประกอบการ, การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(Hazard Analysis Critical
Control Point; HACCP) ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง หรือมาตรฐานระบบการผลิตอื่นๆ ที่รับรองโดยกรมต่างๆใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น มาตรฐานโค๊ดออฟคอนดัก(Code of Conduct; CoC) ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของกรมประมง มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ของกรม
ปศุสัตว์ เป็นต้น รวมกันแล้วจังหวัดละไม่น้อยกว่า 30 ฟาร์ม/โรงงาน/สถานประกอบการ พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะ/
ความถูกต้อง และวันหมดอายุของใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรจากฟาร์ม/โรงงาน ที่ดําเนินการตรวจ
ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความชัดเจนและความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงานของกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ
เกษตร กรมประมง และกรมส่งเสริมการเกษตร
ค. การตรวจสอบเครื่องหมาย Q (สีเขียว) บนภาชนะบรรจุสินค้าเกษตร หรือ บนตัวสินค้าเกษตร ณ
สถานที่จําหน่ายสินค้า Q
ง. ปรับปรุงฐานข้อมูลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงระดับจังหวัด
ในรอบปีปัจจุบัน โดยระบุวันทีอ่ อกใบรับรอง วันหมดอายุเพื่อแสดงสถานะฟาร์ม/สถานประกอบการ พร้อมทั้งระบุวัน/เดือน/
ปี ที่ทําการเก็บรวบรวมฐานข้อมูล
จ. การสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรด้านพืชผักผลไม้ ด้วยอุปกรณ์ Test kit อย่างน้อยจังหวัดละ
20 ตัวอย่าง โดยพิจารณาสุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตรจํานวน 8 ชนิด ตามชนิดตัวอย่างการสุ่มของ มกอช. เป็นลําดับแรกได้แก่
1.ส้ม 2.ฝรั่ง 3.คะน้า 4.กวางตุ้ง 5.มะเขือเทศ 6.กะเพรา 7.พริก 8.ถั่วฝักสด หากไม่สามารถสุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้ ให้พิจารณาสุ่ม
ตัวอย่างสินค้าเกษตรอื่นตามความเหมาะสม กรณีพบสารตกค้างให้แจ้งผลด้วยภาพทางไลน์ หรือ E-mail มายัง มกอช. เพื่อพิจารณา
ผลสําหรับส่งยืนยันผลที่ห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรอง ISO/IEC 17025
โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - กคม. มกอช.
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4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ก. เพิ่มความเข้มงวดของการควบคุมตามกฎหมาย
- ด้านความรูแ้ ละการปฏิบัตติ ามข้อกําหนดมาตรฐาน
- ความถูกต้องของเอกสารใบรับรองมาตรฐาน
- ความถูกต้องของการแสดงเครือ่ งหมาย Q
- ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร
ข. การดําเนินการทางกฎหมายตั้งแต่การแจ้งเตือนและลงโทษตามกฎหมาย
5. กิจกรรม
5.1 กิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด
(สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและคณะทํางานตามโครงการสนับสนุนแผนเฝ้าระวังฯ เป็นผู้ดําเนินการ)
ก. ตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Q (สีเขียว) บนภาชนะบรรจุสินค้าเกษตร หรือ บนตัวสินค้าเกษตร ณ
สถานประกอบการ/ร้านค้าที่จําหน่ายสินค้า Q เพื่อให้มีการใช้เครื่องหมาย Q และรหัสการรับรองได้ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยเฉพาะการเฝ้าระวังเรื่องการตรวจสอบการปลอมแปลงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมาย
ในกรณีที่พบว่ายังไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้ถูกต้อง และออกหนังสือแจ้งเตือน และดําเนินตาม
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ข. การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยการตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตร
ในระดับฟาร์ม หรือสถานประกอบการแปรรูปหรือโรงฆ่าสัตว์ ขอให้เน้นฟาร์มหรือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง ทั้งใน
ด้านความปลอดภัย และข้อปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดมาตรฐาน รวมกันแล้วจังหวัดละไม่น้อยกว่า 30 ฟาร์ม/
โรงงาน/สถานประกอบการ โดยขอให้หลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนกับแผนดําเนินปกติของหน่วยตรวจสอบรับรองด้านพืช ปศุ
สัตว์ และประมง ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบสถานะ/ความถูกต้อง และวันหมดอายุของใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปลอม
แปลงเอกสารใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ของสถานประกอบการนั้นๆ ด้วย
ค. การปรับปรุงฐานข้อมูลการตรวจสอบรับรองที่เป็นปัจจุบันของฟาร์มหรือสถานประกอบการด้าน พืช
ปศุสัตว์และประมง ในพื้นที่จังหวัด พร้อมทั้งระบุ วัน/เดือน/ปี ของฐานข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรในระดับจังหวัดทั้งหมด รวมทั้งการนําไปสู่การเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ
เอกชน โดยเฉพาะสภาหอการค้าจังหวัด และมกอช. จะได้นําไปเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนส่วนกลาง ทั้งสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่
อย่างน้อย
ง. การสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรด้านพืชผักผลไม้ ด้วยอุปกรณ์ Test kit
จังหวัดละ 20 ตัวอย่าง โดยพิจารณาสุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตรจํานวน 8 ชนิด ตามชนิดตัวอย่างการสุ่มของ มกอช. เป็นลําดับ
แรกได้แก่ 1.ส้ม 2.ฝรั่ง 3.คะน้า 4.กวางตุ้ง 5.มะเขือเทศ 6.กะเพรา 7.พริก 8.ถั่วฝักสด หากไม่สามารถสุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้ ให้
พิจารณาสุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตรอื่นตามความเหมาะสม หากพบสารพิษตกค้าง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ มกอช.ทันทีพร้อมทั้งส่งภาพ
ผลการทดสอบ มาทาง LineหรือE-mail เพื่อพิจารณาผลสําหรับส่งยืนยันผลกับห้องปฏิบัติการ ในกรณีที่จะให้ มกอช.
จัดการค่าใช้จ่ายให้ส่งวิเคราะห์เชิงลึกกับห้องปฏิบัติการกลางในพื้นที่ใกล้เคียงหรือกรุงเทพฯ และกรณีที่สามารถจัดการ
ค่า ใช้ จ่ายได้ด้ วยหน่ ว ยงานของตนเองสามารถส่ งวิ เ คราะห์ กับ ห้ อ งปฏิ บั ติ การที่ ได้ รับ การรั บ รองมาตรฐาน ISO/IEC
17025 ทั้งนี้ มกอช.จะจัดการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ TM Test kit
โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - กคม. มกอช.
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5.2 กิ จกรรมหลักในแผนปฏิบั ติ งานเฝ้าระวั งและควบคุ มมาตรฐานสินค้ าเกษตร (สํ านั กงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดําเนินการ)
ก. จัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชุดทดสอบ TM Test Kit ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ข. มกอช.ติดตามประเมินผลโดยการออกสังเกตการณ์ร่วมในการดําเนินงานของคณะทํางานระดับจังหวัด
ค. รวบรวมและสรุปรายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับ
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด เพื่อมอบหมายให้เกษตร
และสหกรณ์จังหวัดส่งแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ตามกิจกรรม 4 กิจกรรม ที่
กําหนดไว้ในข้อ 5
6.2 สํ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด ทบทวนแต่ งตั้ ง คณะทํ า งาน เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นในกรณี ที่
คณะทํางานมีการโยกย้าย
6.3 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประชุมคณะทํางานในการกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน
6.4 มกอช. จัดทําแผนและโอนงบประมาณไปยังสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด
6.5 มกอช. จัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชุดทดสอบ TM Test Kit ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จังหวัดละ 2 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน ณ สํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
6.6 เกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด และคณะทํ า งานในฐานะพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ออกพื้ น ที่ เ พื่ อ
เฝ้าระวังตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรตามแผน โดยมีขั้นตอนดังนี้
กิจกรรม ก. การตรวจสอบเครื่องหมาย Q (สีเขียว)
6.6.1 ตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Q (สีเขียว) บนภาชนะบรรจุ หรือตัวสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานทั่วไป คือ มาตรฐาน GAP, GMP และ HACCPkของมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เพื่อให้ทราบถึงการใช้เครื่องหมาย Q
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าหากใช้เครื่องหมายผิด ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
6.6.2 การตรวจสอบในแต่ ล ะครั้ ง ต้ อ งมี ก ารบั น ทึ ก ผลตามแบบ มกษ. 18 เพื่ อ แจ้ ง
ผู้ประกอบการถึงการตรวจสอบ หรือ การแก้ไขปรับปรุงและทําการสําเนาให้ผู้ประกอบการเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนฉบับ
จริงคณะทํางานเก็บรวบรวมไว้ที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมทั้งเก็บหลักฐานการตรวจเป็นรูปภาพ เก็บไว้ในรูป
Digital files

โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - กคม. มกอช.

๕

6.6.3 การตรวจติดตามว่ามีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ ในระยะเวลาที่กําหนด
6.6.4 ส่งรายงานข้อมูลการตรวจสอบเครื่องหมาย Q บนภาชนะบรรจุ หรือตัวสินค้าเกษตรที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานทั่วไป ให้ มกอช. ทราบ
กิจกรรม ข. การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยการตรวจสอบมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตร
6.6.5 ครั้งที่ 1 ตรวจสอบมาตรฐานระบบการผลิตฟาร์ม/โรงงาน/สถานประกอบการ และ
บันทึกความบกพร่อง และ/หรือความไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน พร้อมแจ้งข้อปรับปรุงแก้ไขของแต่ละฟาร์ม/โรงงาน/
สถานประกอบการ รวมกันแล้วจังหวัดละไม่น้อยกว่า 30 ฟาร์ม/โรงงาน/สถานประกอบการ และเก็บหลักฐานบันทึกการ
ดําเนินงานรวบรวมไว้ที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
6.6.6 ครั้ ง ที่ 2 กรณี ที่ พ บข้ อ บกพร่ อ งให้ ดํ า เนิ น การตรวจติ ด ตามฟาร์ ม /โรงงาน/สถาน
ประกอบการนั้น เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขและบันทึกผลการตรวจสอบ
กิจกรรม ค. ปรับปรุงฐานข้อมูลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน
รวบรวมและสรุ ป ฐานข้ อ มู ล การตรวจสอบรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรระดั บ จั ง หวั ด
ที่เป็นปัจจุบัน ของฟาร์มหรือสถานประกอบการด้าน พืช ปศุสัตว์และประมง ให้ มกอช.
กิจกรรม ง. การสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรด้านพืชผักผลไม้ ด้วยชุดทดสอบ TM Test
kit พร้อมบันทึกภาพผลการตรวจสอบสารพิษตกค้าง อย่างน้อยจังหวัดละ 20 ตัวอย่างโดยพิจารณาสุ่มตัวอย่างสินค้า
เกษตรจํานวน 8 ชนิด ตามชนิดตัวอย่างการสุ่มของ มกอช. เป็นลําดับแรกได้แก่ 1.ส้ม 2.ฝรั่ง 3.คะน้า 4.กวางตุ้ง 5.มะเขือเทศ 6.
กะเพรา 7.พริก 8.ถั่วฝักสด หากไม่สามารถสุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้ ให้พิจารณาสุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตรอื่นตามความเหมาะสม หากพบ
สารพิษตกค้าง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ มกอช.ทันทีพร้อมทั้งส่งภาพผลการทดสอบ มาทาง LineหรือE-mail เพื่อพิจารณาผล
สําหรับส่งยืนยันผลกับห้องปฏิบัติการ ในกรณีที่จะให้ มกอช.จัดการค่าใช้จ่ายให้ส่งวิเคราะห์เชิงลึกกับห้องปฏิบัติการกลาง
ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือกรุงเทพฯ และกรณีที่สามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้ด้วยหน่วยงานของตนเองสามารถส่งวิเคราะห์กับ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทั้งนี้ มกอช.จะจัดการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ TM Test kit
6.7 มกอช. ประสานงานและร่วมออกตรวจกับคณะทํางานของจังหวัด
6.8 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รายงานผลการดําเนินงานทั้ง 4 กิจกรรม
6.9 มกอช. ติดตามและเร่งรัดการรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด
6.10 มกอช. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการในภาพรวมทั้งประเทศ
6.11 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
หมายเหตุ : กําหนดการส่งรายงานผลทั้ง 4 กิจกรรม ดังนี้
ครั้งที่ 1 ส่งรายงานผลกิจกรรม ข ให้ มกอช. ทราบภายในวันที่ 31 มี.ค. 2559
ครั้งที่ 2 ส่งรายงานผลกิจกรรม ก,ค,ง และรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ข เฉพาะรายที่
พบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบครั้งที่ 1 ให้ทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ทั้งนี้ ขอให้ส่งหนังสือพร้อม CD ไฟล์รายงานทุกกิจกรรมตามแบบฟอร์มมายัง กองควบคุม
มาตรฐาน สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ ส่งไฟล์รายงานมาที่ E-mail address :
agri.std.g@hotmail.co.th และ phimphann@hotmail.com
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7. พื้นที่ดําเนินงาน
7.1. จัดฝึกอบรม : สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
7.2. พื้นที่ดําเนินการกิจกรรม : 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ)
8. งบประมาณ
8.1. โอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด 76 จังหวัด ตั้งแต่
จังหวัดละ 30,000 – 50,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559) เป็นเงิน 2,787,000 บาท
8.2. งบประมาณสําหรับค่าวิเคราะห์ ในกิจกรรม ง. เป็นเงิน 213,000 บาท
8.3 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท
9. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตุลาคม 2558 ถึง สิงหาคม 2559
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. แจ้ งผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดเกี่ ยวกั บโครงการสนั บสนุ น
แผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร
ในระดั บจั งหวั ด เพื่ อให้ เกษตรและสหกรณ์ จั งหวั ดส่ ง
แผนงานเฝ้ าระวั งมาตรฐานสินค้าเกษตรและระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตร
2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมประชุมคณะทํางาน
ในการกําหนดเป้าหมายปฏิบัติงาน
3. มกอช. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ จัดทําคูม่ ือ
แผนปฏิบัตงิ าน และโอนเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการ
ตามแผน ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
4. มกอช.จัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชุด
ทดสอบ TM Test Kit ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และคณะทํางานในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ดําเนินการออกพื้นทีต่ รวจสอบ
มาตรฐาน
6.1 ครัง้ ที่ 1 ตรวจสอบมาตรฐานระบบการผลิตฟาร์ม/
โรงงาน/สถานประกอบการ จํานวนไม่น้อยกว่า 30 ราย
และบันทึกความบกพร่อง และ/หรือความไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน พร้อมแจ้งข้อปรับปรุงแก้ไขของแต่ละฟาร์ม/
โรงงาน/สถานประกอบการ
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59

15 ต.ค.58

30 ต.ค. 58
13 พ.ย.58

5 15
พ.ย.58
พ.ย.58

ธ.ค.-ม.ค.58

1 ธ.ค.58 – 31 มี.ค.59
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

6.2 ครัง้ ที่ 2 ตรวจติดตามฟาร์ม/โรงงาน/สถาน
ประกอบการ เฉพาะรายที่พบข้อบกพร่องจากการ
ตรวจสอบครั้งแรก เพื่อตรวจสอบการปรับปรุง
แก้ไขและบันทึกผลการตรวจสอบ
6.3 การตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Q บน
ภาชนะบรรจุหรือตัวสินค้าเกษตรทีผ่ ่านการรับรอง
มาตรฐานทั่วไป
6.4 การสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร
ด้านพืชผักผลไม้ ด้วยอุปกรณ์ Test kit
7.พนักงานเจ้าหน้าที่ของ มกอช.ประสานงานและ
ร่วมออกตรวจกับคณะทํางานของจังหวัด
8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด รายงาน
ความก้าวหน้าและผลดําเนินการ
8.1 รายงานผลครั้งที่ 1 กิจกรรม ข
8.2 รายงานผลครั้งที่ 2 ทุกกิจกรรม

ต.ค. พ.ย.
58 58

ธ.ค.
58

ระยะเวลา
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59 59 59 59 59 59 59 59 59
1 เม.ย.- 30 มิ.ย.59
1 ธ.ค.58 - 30 มิ.ย.59

1 ธ.ค.58 - 30 มิ.ย.59

1 ธ.ค.58 - 30 มิ.ย.59

31 มี.ค.59
30 มิ.ย.5๙

9. มกอช.ติดตามและเร่งรัดการรายงานผลการ
ดําเนินงานการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรใน
ระดับจังหวัด
10. มกอช. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการใน
ภาพรวมทัง้ ประเทศเสนอกระทรวงฯ
11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเบิกจ่าย
งบประมาณให้เสร็จสิ้น
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.๑ ผลผลิต (Output)
(๑) มกอช. มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งมาตรฐานระบบ
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารในระดับจังหวัด
(๒) จํานวนสินค้าเกษตรได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน หรือจํานวนฟาร์ม/โรงงาน/สถาน
ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบ
(3) สินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองเครื่องหมาย มีการใช้เครื่องหมายที่ถูกต้องตามกฎหมาย
10.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
(๑) สินค้าเกษตรที่อยู่ภายใต้การควบคุม กํากับ ดูแล ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดความปลอดภัย
อาหาร และเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
(2) มีการใช้การรับรองเครื่องหมาย Q บนสินค้าเกษตรถูกต้องตามกฎหมาย
(3) ฐานข้อมูลการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน
10.3 ผลกระทบ (Impact)
(๑) ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าเกษตร
(๒) ผู้ผลิตสามารถจําหน่ายสินค้าเกษตรได้มากขึ้น ทั้งด้านปริมาณและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
11. ตัวชี้วัด
ร้อยละของสินค้าเกษตรที่ตรวจเป็นไปตามมาตรฐานมากกว่าร้อยละ 80
12. การติดตามและการประเมินผล
ก. การติ ด ตาม การตรวจสอบมาตรฐานของคณะทํ า งานเฝ้ า ระวั ง ระดั บ จั ง หวั ด โดยเจ้ า หน้ า ที่
มกอช.และผู้ตรวจราชการ
ข. วิเคราะห์และสรุปผลความก้าวหน้าและผลการตรวจสอบ ในข้อมูลด้านจํานวนเกษตรกร จํานวน
ผู้ประกอบการ พื้นที่ที่ดําเนินการตรวจสอบและมาตรฐานความปลอดภัยที่ตรวจสอบ
ค. ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และ/หรือผู้ประกอบการข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสวัสดิภาพสัตว์จากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
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