
 

 
 

บทท่ี  ๑  บทน ำ 
  จากปัญหาการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ส่งผลท าให้เกษตรกร และผู้บริโภค มีความเสี่ยงได้รับ
สารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพ เกิดความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นจากการปนเปื้อนทางชีวภาพ เคมีและกายภาพ รวมถึงเกิดโรค
ระบาด แมลงศัตรูพืช สัตว์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า เชื่อมโยงและมีผลต่อระดับความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากอาหาร
เป็นสื่อ (food borne disease) และมีผลกระทบหรือความเสี่ยงด้านอาหาร เป็นไปได้ยากที่จะควบคุมให้อยู่ใน
พ้ืนที่จ ากัดด้วยมาตรการหรือกระบวนทัศน์เดิม และในที่สุดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งที่เป็นผู้
ทีใ่ช้สารเคมี ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องในวงจรการใช้สารเคมี นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจตามมา เนื่อง
จาการการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศจากการตกค้างของสารเคมีในอาหารที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตร 

จากการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ ปี พ.ศ. 2558 ของกลุ่มอาสาสมัครจ านวน 413 คน ใน
พ้ืนที่จังหวัดล าปางมาประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสารก าจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในร่างกายมีผล
ดังนี้  กลุ่มคนทั่ว ไป 213 คน เกษตรกร 110 คน นักศึกษา 90 คน พบว่ามี  ระดับปกติ  3.63 % 
,ระดับปลอดภัย 37.53% ,ระดับมีความเสี่ยง 43.58% ,ระดับไม่ปลอดภัย 15.25% (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พฤศจิกายน 2560) จากข้อมูลจะพบว่าประชาชนในจังหวัดล าปางมีระดับความเสี่ยงและระดับไม่ปลอดภัย  
ที่จะได้สารเคมีสูงถึง 58.83% 

การท าการเกษตรแบบ Good Agriculture Practices เรียกย่อๆว่า GAP คือการปฏิบัติทาง
เกษตรที่ดีและเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและ
กระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความ
ยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการก าหนดโดยองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)    

ประเทศไทยจึงน าหลักเกณฑ์ของ GAP มาประยุกต์ใช้ เพ่ือมุ่งให้เกิดกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผล
ปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค โดยประกอบด้วยข้อก าหนดเรื่อง แหล่งน้ า 
พ้ืนที่ ปลู ก  การ ใช้ วั ต ถุ อั นตร ายทางการ เกษตร  การ เก็ บรั กษาและขนย้ ายผลิ ตผลภาย ในแปลง  
การบันทึกข้อมูล การผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตผลคุณภาพ  
และการเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

ผลิตผลการเกษตรจากเกษตรกรจังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน GAP และ
เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน GAP ปัญหา
ดังกล่าวจึงท าให้ประชาชนจังหวัดล าปางทั้งในด้านที่เป็นผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรและผู้บริโภคได้รับผลกระทบ
จากสาร เคมี ซึ่ ง เป็น อีกหนึ่ งปัญหาในด้ านคุณภาพชี วิ ต เกิดการ เจ็บป่ วยด้ วย โรคที่ มาจากสาร เคมี  
การเจ็บป่วยดังกล่าวท าให้ เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางในฐานะที่ เป็น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๔๕ (8) องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางมีอ านาจหน้าที่ 
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จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กิจการนั้นอันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า 
ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และกฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๔๑) ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า (๑๗) 
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ จึงก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัย
จากสารเคมี ขึ้น 

วัตถุประสงค ์   
  1. เพ่ือส่งเสริม ให้ประชาชนมีความรู้ เพ่ิมทักษะ และลงมือฝึกปฏิบัติการปลูกพืชและเกษตร
ปลอดภัยได้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตร การตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีส าหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชผักปลอดภัย 
   2. เพ่ือประชาชนจังหวัดล าปางได้รับผลประโยชน์ ในการได้บริโภคสินค้าทางการเกษตร 
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี 
  3. พืชผักและสินค้าการเกษตรของจังหวัดล าปาง มีความปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค และเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน/อ าเภอ/จังหวัด 

เป้ำหมำย 
  เชิงปริมาณ 

เกษตรกรในอ าเภอแม่ทะ เข้าร่วมอบรมรับความรู้ และฝึกปฏิบัติการ ในโครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี จ านวน 10 ต าบล รวมทั้งสิ้น 50 ราย 
  เชิงคุณภาพ 
  1. เกษตรกรในอ าเภอแม่ทะ ที่เข้าร่วมอบรมรับความรู้ และฝึกปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี ไดผ้ลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ  
  2. ประชาชนจังหวัดล าปางได้บริโภคสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย และไม่เจ็บป่วย
จากสารเคมีในกระบวนการปลูกผักและสินค้าทางการเกษตร 

ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
  ฝึกอบรมจ านวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม 
เทศบาลต าบลน้ าโจ้ ต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง   

งบประมำณด ำเนินกำร  
   งบประมาณ 93,375.- บาท (เก้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
แผนงานการเกษตร ตั้งงบประมาณไว้ในส่วนของกองแผนและงบประมาณ หน้า 374 รายการที่ 1.3 โครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี ตั้งไว้ 300,000 บาท    

/กิจกรรม...   
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กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร 
1. ประสานหลักสูตร/ติดต่อวิทยากร/ติดต่อกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม/โครงการฝึกอบรมและพัฒนา

อาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี (เกษตรจังหวัดล าปาง/เกษตรอ าเภอแม่ทะ/  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรล าปาง กรมวิชาการเกษตร/ สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง) 

2 .  จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ฯ  แ ล ะ เ ส น อ ข อ อ นุ มั ติ ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร ( อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น 
จังหวัดล าปาง) 
  3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบ
ปลอดภัยจากสารเคมี 
  4. จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี 
    - อบรมให้ความรู้มาตรฐานของการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good 
Agriculture Practices : GAP) 
   - การฝึกปฏิบัติการ/การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช และผลิตสินค้าเกษตร/การท าปุ๋ย
ชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ/การเพาะกล้าและการท าฮอร์โมนบ ารุงต้นพืช/เทคนิคการขยายพันธุ์พืช 
  5. สรุปผลโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี  
(โดยแบบสอบถาม) และรายงานผลด าเนินงานให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางทราบ  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  1. สามารถส่งเสริม ให้ประชาชนมีความรู้ เพิ่มทักษะ และลงมือฝึกปฏิบัติการปลูกพืชและเกษตร
ปลอดภัยได้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตร การตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีส าหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชผักปลอดภัย 
   2. ประชาชนจังหวัดล าปางได้รับผลประโยชน์ ในการได้บริโภคสินค้าทางการเกษตร 
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี 
  3. พืชผักและสินค้าการเกษตรของจังหวัดล าปาง มีความปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค และเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน/อ าเภอ/จังหวัด 

 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-880580475476188/
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-880580475476188/


 

 
 

บทท่ี ๒  กำรด ำเนินโครงกำร 
เมื่อได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจาก

สารเคมี จึงได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ประสำนกำรจัดหลักสูตร/ติดต่อวิทยำกร/ติดต่อกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำร 
 (๑)  เกษตรจังหวัดล าปาง  

- ติดต่อประสานงานผ่านส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะเพ่ือเข้าไปปฏิบัติงานด าเนินโครงการฯกับเกษตรกร
ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
 (2) ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะ  

- ประสานข้อมูลด้านการเกษตรในอ าเภอแม่ทะ สภาวการณ์สถานการณ์การเกษตรในพ้ืนที่ ปัญหา
อุปสรรค ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ 

- น าข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดท าหลักสูตร/ก าหนดสถานที่ที่เหมาะสมร่วมกันเพ่ือด าเนินการตามแนวทาง
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี 

- ประชาสัมพันธ์ ก าหนด คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายในการอบรม 10 ต าบล ในอ าเภอแม่ทะ( เกษตรกร
ต าบล ละ 5  คน 10 ต าบล เป็นจ านวน 50 คน) 

- เชิญนักวิชาการ,เจ้าหน้าที่ ผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ เข้าเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้(การ
ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการต่างๆอย่างถูกต้องและทันสมัย และการท าเชื้อบิวเวอร์เรีย เชื้อไตโคเตอร์ม่า) ให้กับ
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 (3) สาธารณสุขจังหวัดล าปาง/สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

- สาธารณสุขจังหวัด ประสานข้อมูลโดยรวมของจังหวัดล าปางเรื่องการใช้สารเคมีภาคการเกษตรที่มีผล
ต่อสุขภาพในร่างกายคนในจังหวัดล าปาง 

- สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ประสานข้อมูลของอ าเภอแม่ทะเรื่องการใช้สารเคมีภาคการเกษตรที่มีผลต่อ
สุขภาพในร่างกายคนในอ าเภอแม่ทะ และทีมงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสารเคมีในร่างการผู้เข้าร่วมอบรมใน
โครงการฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  

(4) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดล าปาง  
- ประสานเชิญ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

(การท าปุ๋ยหมักชีวภาพน้ าหมักชีวภาพ) ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
(5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

 - ประสานเชิญ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
(การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP) ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 (6) เทศบาลต าบลน้ าโจ้ 
 - ขอใช้สถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี 
 
 
 

/2. ด าเนิน... 
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 2. ด ำเนินกำรจัดหำสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรอบรม สนับสนุนค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
 2.1 วัสดุในการฝึกอบรม 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน/หน่วย หมำยเหตุ 
 วัสดุอุปกรณ์ มีดังนี้ 

- หัวเชื้อราไตรโครเดอม่า   
- ข้าวสาร(ข้าวจ้าวท่อนแข็ง)  
- หัวเชื้อบิวเวอร์เรีย   
- เมล็ดข้าวโพดเลี้ยง   
- คอขวดพลาสติก    
- ถุงพลาสติกใสทนร้อน ขนาด 8 x 12 นิ้ว  
- ยางรัดวงเล็ก   
- เข็มหรือเข็มหมุด หรือเข็มกลัด    
- แก้วน้ า หรือถ้วยตวง ขนาด 1 ออนซ์   
- กระบอกฉีดน้ าพ่นแบบฝอย    
- ถุงพลาสติกก้นจีบพับข้าง บรรจุ 500 ก.    
- อลูมิเนียมฟอยด์  
- ส าลีก้อน ขนาด 140 กรัม  
- ตะเกียงแอลกอฮอล์   
- แอลกอฮอล์ 95% ขานด 450 ซีซี  
-เข็มเขี่ยเชื้อรวมก้านยาวไม่น้อยกว่า 80 ม.ม  
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ 
- กากน้ าตาล  
- ถังพลาสติก 10 ลิตร ถังเปิดกว้างฝาปิด    
- ถังน้ าสีด า 60 ลิตร ถังเปิดกว้างฝาปิด    
- กล้วยสุก  
- สับปะรดสุก  
- ฟางข้าว  
- ปุ๋ยคอก/มูลสัตว์ 
- แกลบด า 
- ร าข้าว  

   
จ านวน 20 ขวด 
จ านวน 100 ก.ก. 
จ านวน 10 ขวด 
จ านวน 50 ก.ก. 
จ านวน 1 ชุด 
จ านวน 4 ก.ก. 
จ านวน 2 ก.ก. 
จ านวน 4 แผง 
จ านวน 4 แถว 
จ านวน 5 อัน. 
จ านวน 2 พับ 
จ านวน 1 ชุด 
จ านวน 3 ถุง 
จ านวน 5 อัน 
จ านวน 7 ขวด 
จ านวน 20 อัน   
 
จ านวน 150 ก.ก. 
จ านวน 10 ถัง 
จ านวน   5 ถัง 
จ านวน 50 ก.ก. 
จ านวน 50 ก.ก. 
จ านวน 30 มัด 
จ านวน 125 ก.ก. 
จ านวน 250 ก.ก. 
จ านวน 250 ก.ก. 

 

/ร าข้าว... 
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ที ่ รำยกำร จ ำนวน/หน่วย หมำยเหตุ 
 ปฏิบัติการเพาะกล้าและวิธีการขยายพันธุ์ 

- ขุยมะพร้าว     
- กรรไกรตัดกิ่งอย่างดี     
- คัดเตอร์เล็ก       
- เชือกฟาง       
- ถาดเพาะกล้า 104 หลุม     
- ถุงใส(ถุงเย็น) ขนาด 3 x 5 นิ้ว     
- ถุงใส(ถุงเย็น) ขนาด 4 x 6 นิ้ว    
- เทปพันกิ่ง      
- ถุงด าขยายข้าง 6 x 9 นิ้ว    
 -ถุงด าขยายข้าง 6 x 12 นิ้ว    
- ต้นกล้ามะม่วง สูง 1 เมตร  
- ท่อนพันธุ์หม่อน สูง 30 ซ.ม.     
- ท่อนพันธุ์ชะอม สูง 30 ซ.ม.     
- เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง     

 
จ านวน 500 ก.ก. 
จ านวน 5 อัน 
จ านวน 10 อัน 
จ านวน 10 ม้วน 
จ านวน 10 ถาด 
จ านวน 2 พับ 
จ านวน 2 พับ 
จ านวน 25 ม้วน 
จ านวน 3  ก.ก. 
จ านวน 3  ก.ก. 
จ านวน 25 ต้น 
จ านวน 50 ท่อน 
จ านวน 50 ท่อน 
จ านวน 1 ก.ก. 

 

2.3. อาหารกลางวัน  จ านวน 2 วัน  จ านวน 5๐ คน 
 2.4 อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 วัน วันละ ๒ มื้อ จ านวน 5๐ คน 

2.5 วิทยากรผู้มีความรู้ ความช านาญ มีความสามรถ มีประสบการณ์ ในการถ่ายทอดความรู้ วิทยาการ
ต่างๆให้กับผู้เข้าการอบรมในโครงการ 

(1) ตรวจวัดความเสี่ยงการรับสารเคมีป่นเปื้อนในร่างกายผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ 
- เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  

  (2) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พืชอาหาร                                                                                                                                                                                                                                                                

       - นายวรวรรณ  ค าลือ  เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
(3) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน  าหมักชีวภาพ 

- นายวรรธนะพงศ์ จันทร์อินทร์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ หัวหน้าหน่วย 
พัฒนาที่ดินที่ 5 สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง 

- นายก าลพ  โพธิ์เสือ  นักวิชาการเกษตร  สถานีพัฒนาที่ดินล าปาง 
  (4) การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ 

- นายจ ารัส  เตชะสาย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  ส านักงานเกษตร
อ าเภอแม่ทะ 

- นายวิทยากร บุตรเชื้อ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ส านักงานเกษตร
อ าเภอแม่ทะ 

/(5)การผลิต... 
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(5) การผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
- นายศุภฤกษ์  ตาลเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ส านักงานเกษตร

อ าเภอแม่ทะ 
-นายชัยวัฒน์  เครืออินทร์  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  เทศบาลต าบลน้ าโจ้ 

 3. วิธีกำรฝึกอบรม 

 (๑)  ฝึกอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พืช
อาหาร ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ในหัวข้อดังนี้ 

 • ความส าคัญที่มาที่ไปของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
 • ระบบการผลิตส าหรับสินค้าเกษตร GAP 
 • มาตรฐาน GAP พืชอาหาร (มกษ. 9001 – 2552) 

1.แหล่งน้ า/2. พื้นที่ปลูก/3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร/4. การจัดการ
คุณภาพการผลิตกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว /5.การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว/6. การพักผลผลิต การขนย้าย การเก็บรักษา/7. 
สุขลักษณะส่วนบุคคล/8. การบันทึกข้อมูลและตามสอบ 

(๒) ฝึกอบรมและปฏิบัติการ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 
17.00 น. แบ่งกลุ่มตามฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ 

  • อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
  • การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ 

    • การผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 

 4. สรุปค่ำใช้จ่ำยท่ีใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร 

              การด าเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี ได้ขออนุมัติ
ด าเนินการในวงเงิน จ านวน 93,375.- บาท(เก้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ใช้จ่ายจริง 89,425 บาท 
(แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ได้น าหลักฐานส่งการใช้เงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้กับกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าปาง โดยมีค่าใช้จ่ายจริง ดังนี้  

  

 

 

 

 

/ตาราง... 
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 ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน หน่วยละ (บำท) รวมเป็นเงิน 
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 วันๆ ละ 

๒ มื้อๆ ละ 30 บาท 
5๐ คน 6๐ บาท 8,400.- บาท 

๒ ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 วัน 5๐ คน 90 บาท 12,600.- บาท 
๓ ค่าสมนาคุณวิทยากร ดังนี้ 

  ๓.๑ วิทยากร จ านวน 1 คน  
         นายวรวรรณ  ค าลือ   
         ในภาคการอบรมบรรยาย ทฤษฎี 
 

จ านวน 1วัน  
วันที่ 11 กรกฎาคม 62 
7 ชั่วโมง รวม ๓๐ ชั่วโมง 

๖๐๐ บาท 4,500.- บาท 

   ๓.๒ วิทยากร จ านวน 6 คน  

นายวรรธนะพงศ์ จันทร์อินทร์  
นายก าลพ  โพธิ์เสือ   
นายจ ารัส  เตชะสาย 
นายวิทยากร บุตรเชื้อ 
นายศุภฤกษ์  ตาลเงิน 
นายชัยวัฒน์  เครืออินทร์ 
ในภาคการฝึกอบรมและปฏิบัติการ 

วันที่  12 กรกฎาคม 2562 ตั้ งแต่ เวลา 
09.00 – 17.00 น. 

จ านวน 1 วัน  
วันที่ 12 กรกฎาคม 62 
(คนละ 6 ชั่วโมง/วัน) 
รวมจ านวน 36 ชัว่โมง 

 

๖๐๐ บาท 21,600 บาท 

๔ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม จ านวน 39 รายการ 30,315 บาท 30,315 บาท 

๕ ค่าป้าย/เครื่องเขียน/กระเป๋า/ถ่ายเอกสาร/ชุด
ตรวจสารเคม ี

จ านวน 5 รายการ 12,010 บาท 12,010 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                             (แปดหม่ืนเก้ำพันสี่ร้อยยี่สิบห้ำบำทถ้วน) 89,425 บาท 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเฉล่ีย : ๑ คน : วัน = 89,425 บำท / 5๐ คน / วัน  =  คนละ 894.25 บำท  

 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๓  กำรประเมินผลโครงกำร 



 

 
 

  การประเมินผลการด าเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจาก
สารเคมี มีการติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการส ารวจข้อมูล
และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และน ามาประมวลผล ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผล 
  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบ
ปลอดภัยจากสารเคมี เป็นค าถามลักษณะแบบปลายปิด (Close – ended Question) โดยมีค่าระดับ 
ความพึงพอใจ ดังนี้ 
  มากที่สุด    หมายถึง มีระดับความเข้าใจ ความพึงพอใจมากที่สุด ให้ค่าคะแนนที่ 5  
  มาก     หมายถึง มีระดับความเข้าใจ ความพึงพอใจมาก ให้ค่าคะแนนที่ 4 
  ปานกลาง   หมายถึง มีระดับความเข้าใจ ความพึงพอใจปานกลาง ให้ค่าคะแนนที่ 3 
  น้อย     หมายถึง มีระดับความเข้าใจ ความพึงพอใจน้อย ให้ค่าคะแนนที่ 2 
  น้อยทีสุ่ด    หมายถึง มีระดับความเข้าใจ ความพึงพอใจน้อยที่สุด ให้ค่าคะแนนที่ 1 

  วิเคราะห์ข้อมูลแปลผลและน าเสนอ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูลค่าเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน    แปลค่าความหมาย 
  4.50 -  5.00   มีระดับความเข้าใจ ความพึงพอใจมากที่สุด 
  3.50 -  4.49   มีระดับความเข้าใจ ความพึงพอใจมาก 
  2.50 -  3.49   มีระดับความเข้าใจ ความพึงพอใจปานกลาง 
  1..50 -  2.49   มีระดับความเข้าใจ ความพึงพอใจน้อย 
  1.00 -  1.49   มีระดับความเข้าใจ ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเรื่องที่น่าสนใจในการฝึกอบรม และแนวทางในการ
ฝึกอบรมครั้งต่อไป และข้อเสนออ่ืนๆ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชาชนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจาก
สารเคมี ระหว่างวันที่ 11 – ๑2 กรกฎาคม ๒๕๖2 เข้าร่วมจ านวน 58 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลน้ าโจ้  
ต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  ที่ก าหนดขึ้นมาด้วยตนเอง  จ านวน  ๔๐  ชุด   
  ๒. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพ่ือท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

บทท่ี ๔  ผลกำรประเมินโครงกำรฯ  



 

 
 

การด าเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี แล้วเสร็จ มี
จ านวนผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จ านวน 56 คน มีผู้ตอบแบบประเมินผลทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42  
ได้ท าการวัดผลและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป โดยจะได้เสนอตามล าดับ ดังนี้   

 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
    เป็นการสรุปผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๔๐ คน  ได้แก่  เพศ  
อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที ่ หัวข้อ รำยกำร จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑ เพศ ชาย 12 30.00 
หญิง 28 70.00 

 

๒ อายุ อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี ๐ ๐ 
๒๑ – ๓๐ ป ี ๐ ๐ 
๓๑ – ๔๐ ป ี 2 5.00 
๔๑ – ๕๐ ป ี 12 30.00 
๕๑ – ๖๐ ป ี 25 62.50 
๖๑ ปีขึ้นไป 1 2.50 

 
๓ อาชีพ รับราชการ ๐ ๐ 

พนักงานบริษัท ๐ ๐ 

เกษตรกร 40 100.๐๐ 
รับจ้างทั่วไป 0 0 

อ่ืนๆ ๐ ๐ 

 

๔ ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 21 52.50 

มัธยมศึกษา 13 32.50 
ปริญญาตรี 6 15.00 

สูงกว่าปริญญาตรี ๐ ๐ 

/ตารางที่ 1… 
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  จากตารางที่ 1 ข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.00  เพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ผู้ตอบแบบประเมินผลส่วนใหญ่อายุ 51 – 60 ปี  
มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.00 ในล าดับถัดมาเป็นช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และล าดับท้ายสุดเป็นช่วง
อายุ 61 ปีขึ้นไป มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 โดยอาชีพของผู้ตอบแบบประเมินผลที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ทั้งหมดจ านวน 40 คน อาชีพเกษตรกรทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 และส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบประเมินผล  
จบการศึกษาขั้นต่ า ชั้นประถม จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ล าดับรองลงมาคือ มัธยมศึกษา จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 ตามล าดับ 

ส่วนที่  ๒  ข้อมูลด้ำนควำมรู้ ทักษะ และเทคนิควิธี ในกำรฝึกอบรม 
  จากการแจกแบบประเมินผลความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๔๐ คน สามารถ
สรุปผลข้อมูลด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธี ก่อน การฝึกอบรม ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความรู้ ทักษะ เทคนิควิธี ก่อน การฝึกอบรมของผู้ตอบแบบประเมินผล 

  จากตารางที่ 2 เป็นการแสดงผลการตอบแบบประเมินผลระดับความพึงพอใจก่อน การฝึกอบรม  
โดยผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีอยู่แล้ว  

 

/ระดับมาก... 
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ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม 

จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

๑. ท่านมีความรู้และทักษะในการ

ประกอบอาชีพเกษตรที่ปลอดภัย

จากสารเคมีอยูแ่ล้ว 

๒1 52.50 14 35.00 5 12.50 0 0 0 0 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒. ท่านปรับเทคนิควิธีใหม่ๆ ใน

การพัฒนาด้านการเกษตรอยู่เสมอ 
18 45.00 10 25.00 10 25.00 2 5.00 0 0 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง

สารเคมีในกระบวนการผลิตสินค้า

เกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้ผลิต/

ผู้บริโภค/ผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

6 15.00 7 17.50 5 12.50 22 55.00 0 0 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๔. ท่านได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  
GAP แล้ว ได้รับแล้ว...........2..........ราย 10.00 ยังได้รับแล้ว.......38.......ราย 90.00 40 100.00 



 

 
 

ระดับมากที่สุดจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ล าดับต่อมาเป็น ระดับมาก จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.00 ในล าดับท้ายเป็น ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ส่วนการปรับเทคนิควิธีใหม่  ๆในการ
พัฒนาด้านการเกษตรอยู่เสมอ สูงสุดเป็น ระดับมากที่สุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาเป็น 
ระดับมากและระดับปานกลาง ที่มีจ านวน 10 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เท่ากัน ส่วนล าดับสุดท้ายเป็น 
ระดับน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเคมีในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่
มีผลต่อสุขภาพ ผู้ผลิต/ผู้บริโภค/ผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ ที่มากที่สุดคือ ระดับน้อย มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.00 ในล าดับถัดไปเป็น ระดับมาก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ล าดับถัดไปเป็น ระดับมากที่สุด 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ล าดับท้ายเป็น ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ
ผู้ร่วมตอบแบบประเมินผลที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP แล้วมีผลดังนี้ ได้รับแล้วมีจ านวน 2 
ราย คิดเป็นเพียงร้อยละ 10 ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับมี จ านวน 38 ราย สูงเป็นร้อยละ 90  

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ ก่อนการจัดด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี 

   จากตารางที่ 3 พบว่าก่อนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ  มีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีอยู่แล้ว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  มีการปรับเทคนิควิธีใหม่ๆใน
การพัฒนาด้านกาเกษตรอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเคมีใน
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้ผลิต/ผู้บริโภค/ผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลควำมรู้ ทักษะ เทคนิควิธี หลัง กำรฝึกอบรม 
 เป็นการแสดงผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินผล จ านวน ๔๐ คน ที่ได้รับความรู้ ทักษะ และ
เทคนิควิธี หลัง การฝึกอบรม โดยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 
 
 

/ตาราง... 
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ประเด็นควำมคิดเห็น 
ค่ำเฉลี่ย(  ) 

ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
(S.D.) 

ระดับควำมพึงพอใจ 

๑. ท่านมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรที่
ปลอดภัยจากสารเคมีอยู่แล้ว 

4.40 0.71 ความพึงพอใจมาก 

๒. ท่านปรับเทคนิควิธีใหม่ๆ ในการพัฒนาด้านกาเกษตรอยู่เสมอ 4.10 0.95 ความพึงพอใจมาก 

๓. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเคมีในกระบวนการผลติ
สินค้าเกษตรที่มผีลต่อสุขภาพ ผูผ้ลิต/ผู้บรโิภค/ผูเ้กี่ยวข้อง ฯลฯ 2.95 1.15 ความพึงพอใจปานกลาง 

๔. ท่านไดร้ับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP แล้ว 
- - - 



 

 
 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลความรู้ ทักษะ เทคนิควิธี หลัง การฝึกอบรมของผู้ตอบแบบประเมินผล 

  จากตารางที่ 4 เป็นการแสดงผลการตอบแบบประเมินผลระดับความพึงพอใจหลัง การฝึกอบรม  
โดยผู้ตอบแบบประเมินมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีเพ่ิมขึ้น ระดับมาก
ที่สุดจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ล าดับต่อมาเป็น ระดับมาก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ระดับปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  การปรับเทคนิควิธีใหม่  ๆในการพัฒนาด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
ระดับมากที่สุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ระดับมาก จ านวน 9 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 22.50 
ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  ล าดับสุดท้ายเป็น ระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.50 ความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเคมีในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้ผลิต/ผู้บริโภค/
ผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ ที่มากที่สุดคือ ระดับมากที่สุด มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 ในล าดับถัดไปเป็น  
ระดับมาก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ล าดับถัดไปเป็น ล าดับท้ายเป็น ระดับปานกลาง จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.50 และผู้ร่วมตอบแบบประเมินผลเรื่องการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ผลดังนี้  
มีความต้องการรับรอง GPA มีจ านวน 38 ราย คิดเป็นเพียงร้อยละ 90 ส่วนผู้ที่ยังไม่ต้องการ จ านวน 2 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 90  

 

 

 

/ตารางที่ 5... 

-14- 

ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม 

จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

๑. ท่านมีความรู้และทักษะในการ

ประกอบอาชีพเกษตรที่ปลอดภัย

จากสารเคมีเพิ่มขึ้น 

28 70.00 10 25.00 2 5.00 0 0 0 0 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒. ท่านปรับเทคนิควิธีใหม่ๆ ใน

การพัฒนาด้านกาเกษตรเพิ่มขึ้น 
25 62.50 9 22.50 5 12.50 1 2.50 0 0 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง

สารเคมีในกระบวนการผลิตสินค้า

เกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้ผลิต/

ผู้บริโภค/ผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

23 57.50 16 40.00 1 2.50 0 0 0 0 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๔. ท่านต้องการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP  
ต้องการ...........38..........ราย 10.00 ไม่ต้องการ.......2..........ราย 90.00 40 100.00 



 

 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ หลัง การจัดด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี 

   จากตารางที่ 5 พบว่าหลังผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ  มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
เกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  มีการปรับเทคนิควิธีใหม่ๆในการ
พัฒนาด้านกาเกษตรเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมาก มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเคมีใน
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้ผลิต/ผู้บริโภค/ผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 

ส่วนที่ ๔ ควำมพึงพอใจที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีต่อวิทยำกร 
 เป็นการแสดงผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินผล จ านวน ๔๐ คน ที่มีต่อวิทยากร ในด้านความ
เชี่ยวชาญ การถ่ายทอดความรู้และการเตรียมความพร้อมของวิทยา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการประเมินด้านวิทยากร 

  จากตารางที่ 6 เป็นการแสดงผลการตอบแบบประเมินผลระดับความพึงพอใจ ด้านวิทยากรการ
ฝึกอบรม โดยผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจความเชี่ยวชาญและรอบรู้ของวิทยากร ระดับมากที่สุดจ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ล าดับต่อมาเป็น ระดับมาก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ระดับปานกลาง 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ระดับน้อย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  

/เทคนิคการ... 
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ประเด็นควำมคิดเห็น 
ค่ำเฉลี่ย(  ) 

ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
(S.D.) 

ระดับควำมพึงพอใจ 

๑. ท่านมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรที่
ปลอดภัยจากสารเคมีเพิ่มขึ้น 

4.65 0.58 ความพึงพอใจมากที่สุด 

๒. ท่านปรับเทคนิควิธีใหม่ๆ ในการพัฒนาด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น 4.45 0.81 ความพึงพอใจมาก 

๓. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเคมีในกระบวนการผลติ
สินค้าเกษตรที่มผีลต่อสุขภาพ ผูผ้ลิต/ผู้บรโิภค/ผูเ้กี่ยวข้อง ฯลฯ 4.55 0.55 ความพึงพอใจมากที่สุด 

๔. ท่านต้องการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP  
- - - 

ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย รวม 

จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

๑. ความเชี่ยวชาญและรอบรู้

ของวิทยากร 
26 65.00 6 15.00 5 12.50 3 7.50 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้

ของวิทยากร 
20 50.00 7 17.50 3 7.50 10 25.00 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓. การเตรียมความพร้อมของ

วิทยากร 
28 70.00 11 27.50 1 2.5 ๐ ๐ ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 



 

 
 

 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ระดับมากที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็น
ระดับน้อย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ล าดับถัดไปเป็น ระดับมาก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.50 ระดับปานกลาง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดับ การเตรียมความพร้อมของวิทยากร 
ระดับมากที่สุด มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ในล าดับถัดไปเป็น ระดับมาก จ านวน 11 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 27.50 ล าดับถัดไปเป็น ล าดับท้ายเป็น ระดับปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีต่อวิทยากร  

 จากตารางที่ 7 พบว่าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ  มีความพึงพอใจต่อวิทยากรดังนี้ ความเชี่ยวชาญ
และรอบรู้ของวิทยากร ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร ในระดับความพึงพอใจมาก มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  และการเตรียมความพร้อมของวิทยากร ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 

ส่วนที่  ๕  ควำมพึงพอใจที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีต่อกำรจัดฝึกอบรม 
 เป็นการแสดงผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินผล จ านวน ๔๐ คน ที่มีต่อการจัดฝึกอบรมใน
ภาพรวม ได้แก่ ความเหมาะสมของหลักสูตร ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม ความเหมาะสมของ
สถานที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลการจัดฝึกอบรมในภาพรวม 

-16- 

ประเด็นควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย(  ) ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) ระดับควำมพึงพอใจ 

๑. ความเชี่ยวชาญและรอบรู้ของวิทยากร 4.43 0.96 ความพึงพอใจมาก 

๒. เทคนิคการถา่ยทอดความรู้ของวิทยากร 3.93 1.27 ความพึงพอใจมาก 

๓. การเตรียมความพร้อมของวิทยากร 4.63 0.74 ความพึงพอใจมากที่สุด 

ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย รวม 

จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

๑. ความเหมาะสมกับหลักสูตรใน

การจัดอบรม 
27 67.50 4 10.00 9 22.50 0 0 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒. ความเหมาะสมกับระยะเวลาใน

การจัดอบรม 
36 90.00 4 10.00 0 0 0 0 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓. ความเหมาะสมของสถานท่ี 20 50.00 12 30.00 8 20.00 0 0 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 
๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ี
เหมาะสม 25 62.50 15 37.50 0 0 0 0 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๕.เห็นด้วยท่ีจะให้มีการจัดฝึกอบรม
ในรุ่นต่อไป 37 92.50 3 7.50 0 0 0 0 ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

/จากตาราง... 



 

 
 

จากตารางที่ 8 เป็นการแสดงผลการตอบแบบประเมินผลระดับความพึงพอใจ ต่อการจัด
ฝึกอบรมในภาพรวม ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ ดังนี้ ความเหมาะสมกับหลักสูตรในการจัดอบรม  
ระดับมากที่สุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 ล าดับต่อมาเป็น ระดับปานกลาง จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 ระดับมาก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ความเหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดอบรม
ระดับมากที่สุด จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ระดับมาก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  
ความเหมาะสมของสถานที่ ระดับมากที่สุด มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดับมาก จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 ระดับปานกลาง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
เหมาะสม ระดับมากที่สุด จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ระดับมาก จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.50 เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดฝึกอบรมในรุ่นต่อไป ระดับมากที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 
ระดับมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดับ 

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจภาพรวมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีต่อการจัดฝึกอบรม 

 จากตารางที่ 9 พบว่าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ มีความพึงพอใจภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ต่อการจัดฝึกอบรมดังนี้ ความเหมาะสมกับหลักสูตรในการจัดอบรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.45 ความเหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดอบรม อยู่ ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90  
ความเหมาะสมของสถานที่ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
เหมาะสม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดฝึกอบรมในรุ่นต่อไป 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93  
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 5 สรุปผลโครงกำรฯ 

ประเด็นควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย(  ) ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) ระดับควำมพึงพอใจ 

๑. ความเหมาะสมกับหลักสตูรในการจัดอบรม 4.45 0.85 ความพึงพอใจมาก 

๒. ความเหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดอบรม 4.90 0.30 ความพึงพอใจมากที่สุด 

๓. ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.30 0.79 ความพึงพอใจมาก 

๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่เหมาะสม 4.63 0.49 ความพึงพอใจมากที่สุด 

๕.เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดฝึกอบรมในรุ่นต่อไป 4.93 0.27 ความพึงพอใจมากที่สุด 



 

 
 

 การด าเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี แล้วเสร็จ มี
จ านวนผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จ านวน 56 คน มีผู้ตอบแบบประเมินผลทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42  
ได้ท าการวัดผลและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการด าเนินโครงการ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไป  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00  เพศชาย 
จ า น วน  12  คน  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  30 .00  ผู้ ต อบแบบประ เ มิ น ผลส่ ว น ใหญ่ อ า ยุ  51  – 60  ปี  
มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.00 ในล าดับถัดมาเป็นช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และล าดับท้ายสุดเป็นช่วง
อายุ 61 ปีขึ้นไป มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 โดยอาชีพของผู้ตอบแบบประเมินผลที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ทั้งหมดจ านวน 40 คน อาชีพเกษตรกรทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 และส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบประเมินผล  
จบการศึกษาขั้นต่ า ชั้นประถม จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ล าดับรองลงมาคือ มัธยมศึกษา จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 
 ข้อมูลด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธี ในการฝึกอบรม 
  พบว่าก่อนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ  มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรที่
ปลอดภัยจากสารเคมีอยู่แล้ว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  มีการปรับเทคนิควิธีใหม่ๆในการพัฒนา
ด้านกาเกษตรอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเคมีใน
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้ผลิต/ผู้บริโภค/ผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 
  หลังผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ  มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรที่ปลอดภัยจาก
สารเคมีเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  มีการปรับเทคนิควิธีใหม่ๆในการพัฒนาด้านกาเกษตร
เพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับมาก มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเคมีในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่
มีผลต่อสุขภาพ ผู้ผลิต/ผู้บริโภค/ผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ  มีความพึงพอใจต่อวิทยากรดังนี้ ความเชี่ยวชาญและรอบรู้ของ
วิทยากร ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ในระดับ
ความพึงพอใจมาก มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  และการเตรียมความพร้อมของวิทยากร ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63 
  โดยสรุปผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ มีความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมครั้ งนี้ ได้ว่า  
ความเหมาะสมกับหลักสูตรในการจัดอบรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  ความเหมาะสม
กับระยะเวลาในการจัดอบรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ความเหมาะสมของสถานที่ 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดฝึกอบรมในรุ่นต่อไป อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 
  

บทท่ี 6 ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะในโครงกำรฯ 



 

 
 

ส่วนที่ 1 ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
   การขึ้นโครงการฯต้องใช้เวลา และหาข้อมูลค่อนข้างมาก เมื่อได้ข้อมูลมาต้องน ามาวิเคราะห์แปล
ข้อมูลเพื่อน ามาเขียนโครงการ การประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐต่างๆ มีมาตรฐานระเบียบวิธีการปฏิบัติที่ไม่
เหมือนกัน การด าเนินการโครงการอยู่ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกท าให้เกษตรกรเป้าหมายบางส่วนไม่เข้าร่วม  
การจัดหาคนท าอาหารและอาหารว่าง ตามก าหนดราคาเป็นไปค่อนข้างยากเนื่องจากในช่วงด าเนินการราคา
ค่าอาหาร อุปโภคบริโภคมีราคาสูง การตรวจสารเคมีมีผู้ให้ความสนใจมากและใช้เวลานานในการตรวจจึงท าให้การ
ฝึกอบรมในส่วนอ่ืนล่าช้าไปด้วย ปัญหาต่อมาเป็นปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการในการน าหลักฐานการใช้
จ่ายเงินยืมทดลองราชการเขียนผิด เช่น บิลค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    

ส่วนที่ 1 วิธีกำรแก้ปัญหำ 
  ได้มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอระหว่างเขียนโครงการ เช่น 
หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา การหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ การประสานระหว่าง
องค์กรต้องท าการประสานเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนเพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกัน จากนั้นจึงท าเป็น
เอกสารติดต่อกับไปอีกเพ่ือใช้เป็นหลักฐานทางราชการต่างๆต่อไป เน้นให้เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ทะที่
ดูแลเกษตรกรเป้าหมายช่วยเตือนย้ าหรือหาเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม อาหารและอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ติดต่อคนในพ้ืนที่ด าเนินโครงการเพ่ือง่ายกับการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  
การตรวจสารเคมีปรับเป็นให้วิทยากรบรรยายด าเนินการพร้อมกันโดยแยกเป็นกลุ่มย่อยๆ ไปตรวจ น าเอกสารที่ผิด
ไปให้ผู้รับจ้างแก้ไข และเก็บบันทึกข้อผิดพลาดไว้เพื่อความถูกต้องในครั้งต่อไป 

ส่วนที ่1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากการตอบแบประเมินและการลงซักถามความ
คิดเห็น แยกออกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
  ประเด็นการฝึกอบรม อยากให้มีการเพ่ิมหลักสูตรการอบรมอ่ืนๆ เช่น การประมง การปสุสัตว์ 
เทคนิคการปลูกการดูแลรักษาพืชเกษตร ฯลฯ เมื่อด าเนินการเสร็จขาดการถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ได้
จากการฝึกอบรม ,การต่อยอด ,การติดตามผลจากการอบรมให้รูปแบบต่างๆ 
  ประเด็นการต่อยอดการอบรม อยากให้มีพ้ืนที่จ าหน่าย และส่งเสริมการตลาดให้กับเกษตรกรผู้
ปลูกเกษตรแบบปลอดภัย เช่น การจัดตลาด(นัด)สินค้าเกษตรปลอดภัยที่อบจ.ล าปางเพ่ือน าผลผลิตของเกษตรกร
มาจ าหน่ายให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง รวมทั้งสร้างตลาดอ่ืนๆ เป็นต้น 
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ภำพถ่ำยประกอบโครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรแบบปลอดภัยจำกสำรเคมี 
ระหว่ำงวันที่  11 – 12 กรกฎำคม 2562 

ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลน้ ำโจ้ เทศบำลต ำบลน้ ำโจ้ ต ำบลน้ ำโจ้ อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 
 

  
   

   
 
 

       
 



 

 
 

ภำพถ่ำยประกอบโครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรแบบปลอดภัยจำกสำรเคมี 
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ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลน้ ำโจ้ เทศบำลต ำบลน้ ำโจ้ ต ำบลน้ ำโจ้ อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 
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สำรบัญตำรำง 

            
  หน้ำ 

ตารางที ่แสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ        8 

ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไป          10 
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลการจัดฝึกอบรมในภาพรวม       15 

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ   ๑6 
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รายงานผลการด าเนนนนงาน 

โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร 
แบบปลอดภัยจำกสำรเคมี 

 
ระหว่างวันที ่ 11 – 12 กรกฎาคม  25๖2 

ณ ห้องประชุมเนทศบาลต าบลน  าโจ ้ต าบลน  าโจ ้
อ าเนออมม่ทะ  จังหวัดล าปาง 

ฝ่ายพัฒนาเนศรษฐกนจมละสังคม กองมผนมละงบประมาณ 
องค์การบรนหารส่วนจังหวัดล าปาง  

ประจ าปีงบประมาณ 25๖2 



 

 
 

 
ค ำน ำ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาปี พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2559  โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจ  
ในกลยุทธ์ การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน แผนงานที่ 2.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
จังหวัดล าปางมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย  เพ่ือลดอัตราการใช้สารเคมีในการ
เพาะปลูกของเกษตรกร เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและวังคม 
กองแผนและงบประมาณ จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฯ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการติดตาม
ประเมินผล และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดโครงการในครั้งต่อไป ตามแผนงานการเกษตร  
ด้านงานส่งเสริมการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ส่วนรำชกำร   กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  โทร. ๐๕๔ ๒๓๗ ๖๓๖               . 
ที่  ลป  ๕๑๐๐๓/           วันที่                 กันยายน   ๒๕๖2                    . 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตร                                          . 

แบบปลอดภัยจากสารเคมี                                                                                               . 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
 

  เรื่องเดิม 

  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  ไดอ้นุมัติให้กองแผนและงบประมาณ ด าเนินการ
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคม ีอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ตามบันทึก
ข้อความกองแผนและงบประมาณ ที่ ลป ๕๑๐๐๓/-  ลงวนัที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕๖2 นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  ๑.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี ก าหนดฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 11 – ๑2 กรกฎาคม ๒๕๖2  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลน้ าโจ้ ต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 50 คน และได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  
 ๑2  กรกฎาคม  ๒๕๖2         
  ๒. กองแผนและงบประมาณ  ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการดังกล่าวเพ่ือเสนอผล     
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 
   ๒.๑โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี ได้เก็บ
แบบประเมินผลโครงการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน ๔๐ ชุด  สรุปผลได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ 
พึงพอใจในการจัดฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด  (รายละเอียดตามรายงานผลการด าเนินงานที่แนบมา
พร้อมนี้) จึงถือได้ว่าการจัดโครงการครั้งนี้จึงถือว่าประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนไดเ้ป็นอย่างดี  

  ข้อพิจำรณำ  

เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบ
ปลอดภัยจากสารเคมี ตามแผนงานการเกษตร ด้านงานส่งเสริมการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  
และการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มประชาชน  เห็นควรเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ศึกษาเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดโครงการในครั้งต่อไป     
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       ( นางสาวพรรณี  การะกัน ) 
          รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รักษาราชการแทน 
          ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 

 

บันทึกข้อควำม 
 


