โครงการสัมมนาผูต้ รวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สตั ว์นา้
GAP/CoC ประจ้าปี 2560 ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065
หลักการและเหตุผล
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า ประมงและหลักฐานเพื่ อการสืบค้น เป็นหน่วย
รับรอง ที่ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลียงสัตว์น้า ตามมาตรฐาน GAP กรมประมง, CoC, GAP มกษ.
7401-2552, GAP มกษ.7422-2553 และ GAP มกษ.7405-2553 ในขอบข่ายกุ้งทะเลและปลานิล
ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC17065 ในการนี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบคุณภาพ จึงต้องมีการ
สั มมนา แลกเปลี่ ย น ความรู้ ต่า งๆ ในเรื่ องของระบบการผลิ ต ผลิ ต ผลและผลิ ตภั ณฑ์ สั ตว์ น้า CoC/GAP
ประจ้าปี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC อันจะส่งผลให้เพิ่มพูนประสิทธิภาพการตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มของกรมประมงต่อไป
วัตถุประสงค์
1. แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการผลิต
ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าตามมาตรฐาน GAP/CoC เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน ของกรมประมง สามารถ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านการตรวจประเมินเพื่อให้รับรองมาตรฐานฟาร์มลียงสัตว์น้า
2. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการใช้รายการตรวจตรวจประเมิน (Checklist)
และเกณฑ์ส้าหรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลียงสัตว์น้า ส้าหรับมาตรฐาน GAP/CoC
กรมประมง มาตรฐาน มกษ. 7401-2557 การปฏิบัติทางการเพาะเลียงสัตว์น้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลียงกุ้ง
ทะเลมาตรฐาน มกษ. 7432-2558 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ที่ดีส้าหรับ ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาว
แวนนาไมปลอดโรค และ มาตรฐาน มกษ. 7417-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลียงสัตว์น้าที่ดีส้าหรับ
ฟาร์มเลียงสัตว์น้าจืด
3. แผนการตรวจประเมิน ประจ้าปีงบประมาณ 2560 ส้าหรับฟาร์มเพาะเลียงกุ้งทะเล และ
ปลานิล
4. ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ ส้าหรับหน่วยรับรอง
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการสัมมนา
เจ้าหน้าที่ของกรมประมง ที่ปฏิบัติงานด้านตรวจประเมินฟาร์ม รวมทังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลียงสัตว์น้า ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่ง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าจืด และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้า
จืด
เป้าหมาย
จ้านวน 2 รุ่น ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประมาณ 150 คน
ระยะเวลาการสัมมนา
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2559 จ้านวน 3 วัน
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559 จ้านวน 3 วัน
สถานทีจ่ ัดสัมมนา
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

-2เนือหาการสัมมนา
1. ขันตอนการปฏิบัติงานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP/CoC ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17065
2. มาตรฐาน มกษ. 7432, มาตรฐาน มกษ. 7401 และ มาตรฐาน มกษ. 7417
3. การเตรียมความพร้อมส้าหรับห้องปฏิบัติการตรวจโรค ด้วยวิธี PCR ส้าหรับฟาร์ม
ปลอดโรค
4. การเตรียมความพร้อมส้าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสารตกค้างเพื่อรองรับงาน
มาตรฐานฟาร์ม
5. ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้าควบคุมทังที่เป็นสัตว์น้าจืดและสัตว์น้าชายฝั่ง
6. การถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองด้านการประมง
7. แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการท้างานตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลียงสัตว์น้า เพื่อการปรับปรุงกระบวนการรับรองมาตรฐานฟาร์มในครังต่อไป
วิธีการสัมมนา
บรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
วิทยากร
วิทยากรจากกรมประมง
งบประมาณ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกสัมมนา เป็นจ้านวนเงินทังสิน 610,870 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่น
แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่า
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานกิจกรรมตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสินค้าประมง
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้เบิกจากต้นสังกัด
2.1 การค้านวณเวลาเพื่อเบิกเบียเลียงเดินทางให้นับตังแต่เวลาที่เดินทางออกจาก
สถานที่อยู่ หรื อสถานที่ปฏิบั ติร าชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ
แล้วแต่กรณี แล้วน้าจ้านวนวันทังหมดมาคูณกับอัตราเบียเลียงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน เพื่อเป็นค่าเบียเลียง
เดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการอบรมจัดอาหารบางมือให้ระหว่างการสัมมนา ให้หักเบียเลียงเดินทางที่ค้านวณได้
ในอัตรามือละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบียเลียงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน
การค้านวณเวลาให้นับ ๒๔ ชั่วโมง เป็น ๑ วัน ถ้าไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง
และส่วนที่ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมงนัน มากกว่า ๑๒ ชั่วโมง ให้ถือเป็น ๑ วัน
2.๒ ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาและเดินทางกลับ
2.๓ ค่าที่พัก ก่อนและหลังการสัมมนา
3. ค่าใช้จ่ายในความรับผิดชอบของผู้จัด ได้แก่
3.๑ ค่าที่พักระหว่างการสัมมนา จ้านวน 2 คืน ณ สถานที่ที่ผู้จัดจัดให้
3.2 ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 2 มือ ค่าอาหารเย็น จ้านวน 2 มือ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม จ้านวน 4 มือ
3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็นในการจัดอบรม อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการอบรม

-3ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
1. นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติกานต์
2. นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์
3. นายปานปัณณ์ วรนุช
4. นายปฐมพงษ์ กาศสกุล
5. นายอนุชา อินทนา
6. นางสาวธิดา เกตุศรีแก้ว
7. นางสาวฐิติภัทร ช่วยชาติ

นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการประมงช้านาญการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)

ก้าหนดการสัมมนาผูต้ รวจประเมินระบบการผลิตผลิตผลและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า
GAP/CoC ประจ้าปี 2560 ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 (รุน่ ที่ 1)
วัน เดือน ปี
14-11-59

15-11-59

16-11-59

เวลา
ก้าหนดการ
15.00-15.30 น. ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการสัมมนา
15.30-17.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ เรื่องระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า GAP/CoC แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องงานตรวจประเมิน
และรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ตามมาตรฐาน GAP/CoC ซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า GAP/CoC
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา อธิบดีกรมประมง ประธานในพิธี
09.00-10.30 น. การบรรยายเรื่อง “มาตรฐาน มกษ. 7432 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าที่ดีส้าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ”
โดย วิทยากรจาก กมป.
10.30-12.00 น. การบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมส้าหรับห้องปฏิบัติการตรวจโรค
ด้วยวิธี PCR ส้าหรับฟาร์มปลอดโรค” โดย ดร.จ้าเริญศรี ถาวรสุวรรณ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมส้าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาร
ตกค้างเพื่อรองรับงานมาตรฐานฟาร์ม” โดย คุณสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม
14.30-16.00 น. การบรรยายเรื่อง “ ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้าควบคุม”
โดย วิทยากรจาก กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าชายฝั่ง
16.00-17.30 น. การบรรยายเรื่อง “การถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองด้านการประมง”
โดย วิทยากรจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
09.00-11.00 น. การบรรยายเรื่อง “มาตรฐาน มกษ. 7401 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล” โดย วิทยากรจาก กมป.
11.00-12.00 น. แบ่ ง กลุ่ ม ฝึ ก ปฏิ บั ติ การท้ า งานตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานฟาร์ ม
เพาะเลียงสัตว์น้า พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ในการตรวจรับรองฟาร์ม (แบ่งกลุ่ ม 4 กลุ่ ม วิทยากรกลุ่ มละ 1 คน) โดย
วิทยากรจากกรมประมง
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. สรุปผลการสัมมนา
14.00-15.00 น. พิธีปิดการสัมมนา และมอบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลาประมาณ 10.15 – 10.30 น. และ 14.15 – 14.30 น.
ตารางการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ก้าหนดการสัมมนาผูต้ รวจประเมินระบบการผลิตผลิตผลและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า
GAP/CoC ประจ้าปี 2560 ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 (รุน่ ที่ 2)
วัน เดือน ปี
16-11-59

เวลา
15.00-15.30 น.
15.30-17.00 น.

17-11-59

08.30-09.00 น.
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-16.00 น.
16.00-17.30 น.

18-11-59

18.00 น.
09.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.

ก้าหนดการ
ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการสัมมนา
ชี้แจงวัตถุประสงค์เรื่องระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า GAP/CoC แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องงานตรวจประเมิน
และรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ตามมาตรฐาน GAP/CoC ซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า GAP/CoC
พิธีเปิดการสัมมนา อธิบดีกรมประมง ประธานในพิธี
การบรรยายเรื่อง “มาตรฐาน มกษ. 7417 แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้าจืด” โดย วิทยากรจาก กมป.
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมส้าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสาร
ตกค้างเพื่อรองรับงานมาตรฐานฟาร์ม” โดย คุณสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม
การบรรยายเรื่อง “ ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้าควบคุม”
โดย วิทยากรจาก กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์น้าจืด.
การบรรยายเรื่อง “การถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองด้านการประมง”
โดย วิทยากรจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง.
รับประทานอาหารเย็น
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การท้างานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลียง
สัตว์น้า พร้อมแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ตรวจรับรองฟาร์ม (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มวิทยากรกลุ่มละ 1 คน)
โดย วิทยากรจากกรมประมง
รับประทานอาหารกลางวัน
สรุปผลการสัมมนา
พิธีปิดการฝึกสัมมนา และมอบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลาประมาณ 10.15 – 10.30 น. และ 14.15 – 14.30 น.
ตารางการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

