
คูมือ
โครงการขยายการปลูกพืชปุยสด

ฤดูนาปรัง ป ๒๕๖๑

กรมพัฒนาที่ดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

เลขที่ ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพ ฯ  ๑๐๙๐๐

กลุ่มโครงการพิเศษ

กองแผนงาน

ธันวาคม ๒๕๖๐

 

ดำเนินงาน



~ ก ~ 

คํานํา 
 

จากสถานการณการผลิตสินคาขาว อุปทานมากกวาอุปสงค ผลผลิตขาวไมสมดุลกับความตองการ
ของตลาด ทําใหมีปริมาณผลผลิตสวนเกิน (Oversupply) ในสต็อกปลายปสะสมไปยังฤดูการผลิตปถัดไป ซ่ึง
สงผลใหเกิดความผันผวนของราคา โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลท่ีมีผลผลิตออกสูตลาดจํานวนมาก ซ่ึงยังไมรวมขาว
ในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจํานําขาวเปลือก ดังนั้น รัฐบาลจึงตองกําหนดนโยบายข้ึนมาเพ่ือดูแลและ
แกไขปญหาเรื่องขาว โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการดานขาว ท้ังในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
กระทรวงพาณิชย ทํางานรวมกันเชิงบูรณาการ ภายใตนโยบายแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ บูรณาการหนวยงานท่ีมีภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร
สนับสนุนโครงการในการปรับพ้ืนท่ีปลูกพืชทดแทนการปลูกขาว เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรพักดินจากการ
ทํานา โดยการปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน  

กรมพัฒนาท่ีดิน ไดจัดทําโครงการขยายการปลูกพืชปุยสด เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดย
ใหเกษตรกรปลูกปอเทือง ซ่ึงเปนพืชตระกูลถ่ัว เพ่ือปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนท่ีนา การดําเนินโครงการนอกจาก
จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลแลว เกษตรกรยังไดรับไดประโยชนจากการปรับปรุงบํารุงดินอีกดวย 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และ
สนับสนุนผูบริหารในการติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดจนใชเปนคูมือใหผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานโครงการขยายการปลูกพืชปุยสดไดเปนอยางดี เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ ฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค และ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 

กลุมโครงการพิเศษ 
กองแผนงาน 

ธันวาคม 2560 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2560  
โครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 
(โครงการปรับพ้ืนท่ีปลูกพืชทดแทนการปลูกขาว รอบท่ี 2) 
ภายใตแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 (ดานการผลิต) 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณขาวโลก ป 2559/60 มีการคาดการณการผลิตขาว โดยจากเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 1,013.13 
ลานไร ใหผลผลิต 481.51 ลานตันขาวสาร (717.90 ลานตันขาวเปลือก) ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากป 2558/59 
รอยละ 1.82 และใหผลผลิตมากข้ึนรอยละ 1.96 แตเนื่องจากปริมาณน้ําฝนในชวงครึ่งหลังของป 2559 ท่ัวโลก
มีเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดปรากฏการณลานีญา สงผลใหปริมาณผลผลิตขาวในหลายๆ ประเทศรวมท้ังประเทศไทย  
มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน สําหรับสถานการณขาวไทยในป 2559/60 คาดการณวาจะมีพ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังหมด 
64.947 ลานไร ผลผลิต 30.04 ลานตันขาวเปลือก สงผลใหราคาขาว ป 2560 มีแนวโนมลดลง เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตขาวโลกเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับป 2559 ซ่ึงจะสงผลทําใหการแขงขันในตลาดโลกมีความรุนแรงข้ึน 
และแนวโนมราคาขาวจะปรับตัวลดลงดวย 

ในรอบหลายปท่ีผานมา รัฐบาลใชงบประมาณแผนดินจํานวนมากเพ่ือแกปญหาและชวยเหลือเกษตรกร 
ผูปลูกขาวท่ัวประเทศ และในอนาคตหากสถานการณการเพาะปลูกขาวไดผลผลิตมากเกินความตองการ รัฐบาล
จะตองทุมงบประมาณในการแกไขปญหาราคาขาวท่ีตกต่ําและจะตองแบกรับภาระเชนนี้ทุกๆ ป ซ่ึงขอเท็จจริง
รัฐบาลไดพยายามแกไขปญหาอุปทานขาวเปลือกดวยการลดพ้ืนท่ีปลูกขาว แตยังไมสามารถลดพ้ืนท่ีไดตาม
เปาหมายท่ีตองการ อาจเปนเพราะการปลูกขาวเปนวัฒนธรรมของคนไทย และมีการสั่งสมประสบการณมาอยาง
ยาวนานจากรุนสูรุน เกษตรกรจึงไมม่ันใจในการปรับเปลี่ยนไปสูอาชีพใหม หรือปลูกพืชอ่ืนท่ีตนไมมีความรูและ
ประสบการณ หรือขาดแรงจูงใจท่ีเหมาะสมหรือไมแนใจในรายได หากตองปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการผลิตและ
การตลาดขาวครบวงจร (ดานการผลิต)  ไดพิจารณาวางแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจรในฤดูกาลผลิต 
ป 2560/61 โดยใชหลักคิด“ตลาดนําการผลติหรือผลิตใหมีปริมาณผลผลิตตรงกับปริมาณความตองการของตลาด”
เพ่ือมิใหเกิดปญหากระทบตอชาวนาในเรื่องราคาและการสงออก ในการนี้ กรมพัฒนาท่ีดิน จึงไดจัดทําโครงการ
ปลูกพืชปุยสด ตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 โดยการสงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน 
ในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด เพ่ือเปนการพักดินและใหเกษตรกรไดลดรอบการทํานา เพ่ือมาปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใช
พ้ืนท่ีนาขาว เปนพ้ืนท่ีในการปลูกพืชปุยสด แตเนื่องจากปลูกขาวเปนวิถีชีวิตและเปนวัฒนธรรมของเกษตรกร กรม
พัฒนาท่ีดิน จึงจําเปนตองสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก โดยการสนับสนุนคาปจจัยการผลิต 
(เมล็ดพันธุตนทุน) และคาไถ เพ่ือใหเกษตรกรไดแบงพ้ืนท่ีปลูกขาว มาปลูกพืชปุยสดแทน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการลด
อุปทานขาวเปลือก ประกอบกับพ้ืนท่ีนาไดรับการปรับปรุงบํารุงดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ สําหรับเปนรากฐานใน
การลดตนทุนการผลิตขาวสําหรับฤดูกาลถัดไป 
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1.2 วัตถุประสงค 
 

3.1 เพ่ือลดอุปทานขาวเปลือกโดยการปลูกพืชปุยสดทดแทนในนาขาว 
3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับปรุงบํารุงดิน 
3.3 เพ่ือตัดวงจรศัตรูพืชโดยการพักดิน (ลดรอบการทํานา) 

 

1.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ  10  จังหวัด 
ภาคเหนือ  2  จังหวัด  ไดแก  จังหวัดนครสวรรค และสุโขทัย 
ภาคกลาง  5  จังหวัด  ไดแก  จังหวัดนนทบุร ี อางทอง  สิงหบุรี สุพรรณบุรี  และสมุทรสาคร 
ภาคใต  3  จังหวัด  ไดแก  จังหวัดตรัง สงขลา และสตูล 

 

1.4 เปาหมาย พ้ืนท่ีจํานวน   200,000  ไร 
 

1.5 ระยะเวลาดําเนินการ  7  เดือน (ตั้งแต ธันวาคม 2560 – มิถุนายน 2561) 
 

1.6 วิธีการดําเนินงาน 
1.6.1 ประชุมเจาหนาท่ี เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการใหจังหวัดรับทราบสถานการณและนโยบายการ

ผลิตขาวครบวงจรของรัฐ รวมท้ังอภิปราย ระดมความคิดเห็นแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือเปนแนวทางไปปฏิบัติ
ในพ้ืนท่ี 

1.6.2 สถานีพัฒนาท่ีดินเปนผูสํารวจพ้ืนท่ีและเตรียมความพรอมเกษตรกรในพ้ืนท่ีดําเนินการ โดย
พิจารณาจากพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกขาว ซ่ึงอยูในเขตชลประทานและมีแนวโนมในการทํานาปรัง 

1.6.3 ประชุมหารือหนวยงานและผูเก่ียวของ ภาคีเครือขาย อาทิ ธ.ก.ส. หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ กลุมเกษตรกร เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการรับทราบสถานการณและนโยบายการผลิตขาว และขอ 
เสนอโครงการขยายการปลูกพืชปุยสดใหรับทราบแนวทางปฏิบัติ 

แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน ดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริหารโครงการขยายการปลูกพืชปุยสดฤดูนาปรังป 2561 เม่ือโครงการไดรับ

การอนุมัติ ทําหนาท่ี  
(1) กํากับ ดูแลและตรวจสอบการดําเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด ผลผลิตและผลลัพธท่ีโครงการกําหนดใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด  
(2) ประชาสัมพันธชี้แจงการดําเนินงานโครงการแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
(3) ใหคําแนะนํา แกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการ 
(4) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ิมเติมตามความจําเปน 

2) คณะทํางานอํานวยการและตรวจสอบพ้ืนท่ีระดับจังหวัด ทําหนาท่ี  
(1) กํากับ ดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามเปาหมายโครงการ  
(2) ตรวจสอบพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนของเกษตรกรท่ีแจงความประสงคใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
(3) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
(4) แตงตั้งผูประสานงานเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ตามความเหมาะสม 

1.6.4 รับสมัครเกษตรกร ท่ีแสดงความจํานงในการเขารวมโครงการ โดยเกษตรกรตองมีคุณสมบัติและมี
หลักฐานการสมัคร ดังนี้ 

1) คุณสมบัติ และเง่ือนไขของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
(1) มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแลว 
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(2) เปนหัวหนาครัวเรือนหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) ตามทะเบียนเกษตรกร 
(ทบก.01) ของกรมสงเสริมการเกษตร  

(3) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ตองเปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรและมีพ้ืนท่ีปลูกขาวใน
เขตชลประทาน ซ่ึงมีศักยภาพในการทํานาปรัง และพ้ืนท่ีเขารวมโครงการตองเปนพ้ืนท่ีนา รายละไมเกิน 15 ไร 

(4) เกษตรกรตองมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร หากไมมี
ตองเปดบัญชีกับ ธ.ก.ส. เพ่ือประโยชนในการรับเงินคาใชจายหลังจากไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ 

(5) เกษตรกรหามนําพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการไปทํานาปรังในฤดูการผลิต 2561 (1 พ.ย. 60 -
30 เม.ย. 61) 

2) การรับสมัคร เกษตรกรยื่นใบสมัครเขารวมโครงการได เม่ือโครงการไดรับการอนุมัติ 
3) การบันทึกขอมูลลงระบบใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือประมวลผลจํานวน

เกษตรกรท่ีสมัครใจเขารวมโครงการ 
1.6.5 รวบรวมขอมูลรายชื่อเกษตรกรท่ีสมัครใจเขารวมการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชปุยสด 

โดยใหกรมสงเสริมการเกษตร ตรวจสอบความซํ้าซอนกับโครงการอ่ืน ๆ ท่ีขอรับบริการจากภาครัฐ 
1.6.6 กรมพัฒนาท่ีดิน สรางแรงจูงใจใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ เพ่ือปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาว

เปนการปรับปรุงบํารุงดิน โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชปุยสด (ตนทุน) ใหเกษตรกร และงบประมาณคาไถ จํานวน 
2 ครั้ง คือ 

การไถครั้งท่ี 1  เปนการไถเตรียมดิน เปาหมาย 200,000 ไร จะสนับสนุนคาไถใหเกษตรกร ไรละ 
500 บาท หากเกษตรกรเจาของแปลงมีรถไถเปนของตนเองสามารถดําเนินการไดเอง หรือรวมกลุมกันในการจัดหา
รถไถมาดําเนินการเตรียมดิน หากไมสามารถดําเนินการได กรมพัฒนาท่ีดินจะจัดจางรถไถมาดําเนินการให 

การไถครั้งท่ี 2  เปนการไถกลบพืชปุยสดจํานวน 200,000 ไร กรมพัฒนาท่ีดิน จะสนับสนุนคาไถ
ใหกับเกษตรกรเจาของแปลง โดยดําเนินการเชนเดียวกับการไถพ้ืนท่ีดําเนินการในครั้งท่ี 1 

1.6.7 กรมพัฒนาท่ีดิน จะจัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด เปนเมล็ดพันธุตนทุนสนับสนุนใหแกเกษตรกรท่ีเขา
รวมโครงการ 

1.6.8 เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ใหความรูเรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาพืชปุยสด แก
เกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ โดยเกษตรกรเปนผูดําเนินการเอง สําหรับการเบิกจายงบประมาณ เกษตรกรมีสวนรวม
ในการดําเนินการ และใหเจาหนาท่ีรวมกับเกษตรกรตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

1.6.9 เกษตรกรดําเนินการเตรียมดินปลูก ดูแลรักษา และไถกลบพืชปุยสด ในระยะเวลา 45 – 60 วัน เพ่ือ
เปนการปรับโครงสรางของดินชวยทําใหดินมีอินทรียวัตถุเพ่ิมข้ึน 

1.6.10 หลักการและข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณใชหลักเกณฑเดียวกับโครงการฯ ป 2559/60 คือ 
เบิกจายงบประมาณใหแกเกษตรกรโดยตรง โดยโอนเงินผานบัญชีเกษตรกร ของ ธ.ก.ส. ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดิน ได
กําหนดหลักเกณฑการเบิกจายงบประมาณรวมกับ ธ.ก.ส. คือ 1) การไถเตรียมดิน และ 2) การไถกลบพืชปุยสด 

1.6.11 การติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม ดําเนินการโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
สําหรับการติดตามงานภายในหนวยงาน ดําเนินการดังนี้ 

1) สวนกลาง/สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 9 10 และ 12 มีการติดตามสุมตรวจเยี่ยมแปลง และ
รายงานผลการติดตามงานทุกเดือน 

2) สถานีพัฒนาท่ีดิน 10 จังหวัด ตรวจเยี่ยมแปลง และรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงาน
ทุกเดือน 
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1.7. แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลาการดําเนินงาน) 
 

กิจกรรม 

กรอบระยะเวลาดําเนินการ 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

1. กําหนดพื้นที่เปาหมาย ประชุมหารือหนวยงานที่เก่ียว 
ของ ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ 

       

2. ประชุมเกษตรกรชี้แจงโครงการ คัดเลือกเกษตรกร
และ/หรือกลุมเกษตรกรที่มีความพรอมและสนใจเขารวม
โครงการและรับสมัครเกษตรกร  

  
      

3. ใหความรูเกษตรกรผูเขารวมโครงการเร่ืองการปลูก
และดูแลรักษาพชืปุยสด 

 

      

4. จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด เพื่อใชเปนเมล็ดพันธุตนทุน 
พรอมสงถึงพื้นที่ดําเนินการ 

  
      

5. สนับสนุนเมล็ดพันธุพชืปุยสดใหแกเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการ 

 
      

6. เกษตรกรไถเตรียมดินและหวานเมล็ดพนัธุเพื่อปลูก 
พืชปุยสด 

  
      

7. เกษตรกรดูแลรักษาแปลงพชืปุยสด 
 

      
8. เกษตรกรไถกลบตนพืชปุยสด  

 
      

9. การประเมินผลโครงการ 
 

      
 
หมายเหตุ   ระยะเวลาการดําเนินงานสามารถปรับใหสอดคลองกับชวงเวลาการปลูกในแตละพ้ืนท่ี 
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1.8 Road Map การดําเนินงานโครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

 
 
 
 

กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย 
รับสมัครเกษตรกร 
เขารวมโครงการ 

จัดหาเมล็ดพันธุพืช 
ปุยสด เพ่ือใชเปนเมล็ดพันธุ
ตนทุนสนับสนุนใหเกษตรกร 

ที่เขารวมโครงการ 
จํานวน 1,000 ตัน 

ไถเตรียมดิน 
ตรวจรับการไถ  

เบิกจายงบประมาณ 
 (ธ.ก.ส.) ไรละ 500 บาท 

ไถกลบตนพืชปุยสด 
ตรวจรับการไถ  

เบิกจายงบประมาณ 
 (ธ.ก.ส.) ไรละ 500 บาท 

ติดตามประเมินผล
โครงการ 

ธ.ค. 60 – มิ.ย. 61 ม.ค. – ก.พ. 61 ม.ค. – มี.ค. 61 ก.พ. – เม.ย. 61 ธ.ค. 60 – ม.ค. 61 

- รับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ 

- ประสานขอมูลเกษตรกรที่ปลูกขาว 

- กาํหนดพื้นที่เปาหมาย 

- ประชุมหารือหนวยงานที่เกีย่วของ 

- คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพรอมเขารวม

โครงการ 

จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด เพื่อใชเปนเมล็ดพันธุ

ตนทุน สนับสนุนใหเกษตรกรที่เขารวม

โครงการ จํานวน 1,000 ตัน 

 

 

- การไถคร้ังที่ 1 เปนการไถเตรียมดิน 

เปาหมาย 200,000 ไร จะสนับสนุน 

คาไถใหเกษตรกรไรละ 500 บาท  

หากเกษตรกรเจาของแปลงมีรถไถเปนของ

ตนเองสามารถดําเนินการไดเอง 

หรือรวมกลุมกันในการจัดหารถไถมา

ดําเนินการเตรียมดิน หากไมสามารถ

ดําเนินการได กรมพัฒนาที่ดินจะจัดจางรถ

ไถมาดําเนินการให 

- การไถคร้ังที่ 2 เปนการไถ

กลบพืชปุยสด จํานวน 

200,000 ไร กรมพัฒนาที่ดิน 

จะสนับสนุนคาไถใหกับเกษตรกร

เจาของแปลง โดยดําเนินการ

เชนเดียวกับการไถพื้นที่

ดําเนินการในคร้ังที่ 1 

1) ภาพรวมโดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2) สวนกลาง/สํานกังานพัฒนาที่ดินเขต 1 9 10

และ 12  มกีารติดตามสุมตรวจเย่ียมแปลง และ

รายงานผลการติดตามงานทกุเดอืน 

3) สถานีพัฒนาที่ดนิ 10 จังหวัด ตรวจเย่ียม

แปลง และรายงานผลการดําเนนิงานในระบบ

รายงานทกุเดอืน 
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1.9 งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณตามกิจกรรมดําเนินการ กรอบวงเงิน 240,000,000 บาท โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 
240,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

79กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

งบดําเนินงาน 200,000 ไร 240,000,000 

1. คาไถ
- คร้ังที่ 1 ไถเตรียมดิน พื้นที่ 200,000 ไร   
คร้ังละ 500 บาท 
- คร้ังที่ 2 ไถกลบพืชปุยสด พื้นที่ 200,000 ไร คร้ัง
ละ 500 บาท 

200,000,000 
100,000,000 

100,000,000 

2. คาเมล็ดพันธุตนทุน

พ้ืนท่ีดําเนินการ 200,000 ไรๆ ละ 5 กก.  

ใชเมล็ดพันธุ 

จํานวน 1,000 ตัน โดยจัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด

จากภาคเอกชน (จํานวน 1,000 ตัน x ราคาตันละ 

33,000 บาท) 

1,000 ตัน 33,000,000 

3. คาธรรมเนียมการโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรของ
ธ.ก.ส. (จํานวน 15,000 รายๆ ละ 10 บาท) 

15,000 ราย 150,000 

4. คาบริหารโครงการ 6,850,000 

หมายเหตุ 1. งบประมาณ จํานวน 240,000,000 บาท (เฉลี่ย 1,200 บาท/ไร) 
2. คาใชจายตางๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ

1.10 หนวยงานรับผิดชอบโครงการ 
1.10.1 หนวยงานหลัก         กรมพัฒนาท่ีดิน 
1.10.2 หนวยงานสนับสนุน         ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

 กรมการขาว และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.11 การติดตามและประเมินผล 
 

1.11.1 ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตขาว
ครบวงจรและคณะทํางานติดตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ทําหนาท่ี ติดตาม กํากับดูแลและแกไข
ปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานในพ้ืนท่ี 

1.11.2 ระดับอํานวยการ กรมพัฒนาท่ีดิน ตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารโครงการประสานงานและอํานวยการ 
ใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
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1.11.3 ระดับกรมฯ โดยเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินสวนกลาง สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต และสถานี
พัฒนาท่ีดิน มีการติดตามการดําเนินการโครงการใหสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค โดย 

1) สวนกลางและสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 9 10 และ 12 มีการติดตามสุมตรวจเยี่ยม

แปลงและรายงานผลการติดตามงานทุกเดือน 

2) สถานีพัฒนาท่ีดิน 10 จังหวัด ตรวจเยี่ยมแปลงและรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงานทุกเดือน 

1.11.4 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลโครงการในภาพรวม 
 

1.12 ประโยชนท่ีจะไดรับ 
1.12.1 สามารถลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวนาปรังได 200,000 ไร ผลผลิต 128,800 ตันขาวเปลือก  

คิดเปน 85,008  ตันขาวสาร 
1.12.2 ทําใหเกิดสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานขาว สอดคลองกับนโยบายการตลาดนําการผลิต 
1.12.3 เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการไถกลบพืชปุยสด 
1.12.4 ชวยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาขาว 

 

1.13 ผลผลิต (Output) 

1.13.1 ลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวนาปรัง ใน 10 จังหวัด  
1.13.2 พ้ืนท่ีดานการเกษตรไดรับการปรับปรุงบํารุงดิน  200,000  ไร 

 

1.14 ผลลัพธ (Outcome) 
1.14.1 พ้ืนท่ีดานการเกษตร  200,000  ไร มีอินทรียวัตถุเพ่ิมข้ึน คุณภาพดินดีข้ึน 
1.14.2 ลดอุปทานขาวเปลือกได  128,800  ตันขาวเปลือก  
1.14.3 ลดการใชน้ําจากชลประทานได  240  ลานลูกบาศกเมตร 

 

1.15 ผลกระทบ (Impact) 
1.15.1 เชิงบวก  

1) การลดพ้ืนท่ีปลูกขาวทําใหเกิดสมดุลระหวางอุปสงค อุปทาน 
2) เกษตรกรเขาใจระบบการผลิตท่ีสอดคลองกับการตลาด 
3) เกษตรกรเขาใจการบริหารจดัการดิน พืช ปุย 
4) สรางนวัตกรรมการผลิตขาว ในรูปแบบการลดใชสารเคมีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.15.2 เชิงลบ 
ไมมี 
 

1.16 การประเมินผลโครงการ  ดําเนินการโดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

1.17 ตัวช้ีวัด   
1.17.1 พ้ืนท่ีปลูกขาวในฤดูนาปรัง ป 2560/61  ลดลงจํานวน 200,000 ไร 
1.17.2 รอยละ 70 ของเกษตรกรมีความรูในการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชพืชปุยสด 
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บทท่ี 2 
แนวทางการดําเนินโครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 

 
2.1 แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 

สถานีพัฒนาท่ีดิน 10 จังหวัด ท่ีมีพ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการโดยแจงวิธีการ
ดําเนินงานและเง่ือนไขตาง ๆ และทําความเขาใจกับเกษตรกรเปาหมาย พ้ืนท่ีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
ตองเปนเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาวในเขตชลประทาน ซ่ึงมีศักยภาพในการทํานาปรัง และไมเขารวมโครงการ
สงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ของกรมสงเสริมการเกษตร หรือโครงการอ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาวไปประกอบกิจกรรมอ่ืนเปนการถาวร ฯลฯ ซ่ึงเม่ือเกษตรกรเขาใจในรายละเอียดของ
โครงการขยายการปลูกพืชปุยสดแลว ใหเขียนรายละเอียดลงในใบสมัครพรอมแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินระบุ สงใหเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินรวบรวมและนําไปใหกรมสงเสริมการเกษตร
ตรวจสอบความซํ้าซอนกับโครงการอ่ืน 
2.2  ข้ันตอนการเตรียมพรอมในการปฏิบัติงาน  

หลังจากการตรวจสอบชื่อเกษตรกรและพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการเรียบรอย ให สพด. ดําเนินการ ดังนี้ 
2.2.1 จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรเพ่ือสรางความเขาใจในข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานโครงการ  

โดยขอใหแจงหลักการ วิธีการทํางานรวมกันของเกษตรกรกับเจาหนาท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดิน ชี้แจงเปาหมาย 
ระยะเวลาดําเนินงาน และรายละเอียดและข้ันตอนการเบิกจายเงินคาไถ โดย ธ.ก.ส. จะเปนผูจายเงินเขาบัญชี
เกษตรกรโดยแจงใหเกษตรกรทราบอยางชัดเจน 

2.2.2 กผง. จัดทําแผนการสงมอบเมล็ดพันธุตนทุนใหกับสถานีพัฒนาท่ีดิน ตามเปาหมายพ้ืนท่ี ท่ีผาน
การตรวจสอบความซํ้าซอนกับโครงการฯ อ่ืน จากกรมสงเสริมการเกษตรแลว 

2.2.3 สพด. จัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินงาน และจัดสงให กผง. เพ่ือรวบรวมสงอธิบดีและ 
รองอธิบดี ทราบและเพ่ือการติดตามงาน 

2.2.4 กรมฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 เพ่ือกําหนด
แนวทางมาตรการ กรอบการดําเนินงาน การบริหารโครงการ กํากับ ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและแกไขปญหา
อุปสรรคของโครงการรวมท้ังใหแตงตั้งคณะทํางาน บุคคล หรือคณะบุคคล เพ่ือการปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสม 

2.2.5 กผง. ติดตามการดําเนินงานของ สพด. และใหรายงานความกาวหนาอยางตอเนื่องเพ่ือปองกัน
ปญหาและเสนอแนะแนวทางการแกไขสถานการณท่ีคาดวาจะเปนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2.3  การเตรียมดิน 

เกษตรกรจะตองเปนผูดําเนินการเตรียมดินดวยตนเอง ซ่ึงรัฐจะสนับสนุนคาใชจายในการเตรียมดินไรละ 
500 บาท โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

2.3.1 กรณีท่ีเกษตรกรมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรของตนเอง สามารถใชเครื่องจักรกลของตนเอง
เตรียมดินในพ้ืนท่ีของตนเองได หรือเกษตรกรอาจรวมกลุมกันและจางรถไถมาดําเนินการ หรือหากเกษตรกร
ไมสามารถจัดหารถไถได ใหเกษตรกรรวมกลุมและขอใหสถานีพัฒนาท่ีดินชวยดําเนินการจัดหารถไถให 

2.3.2 กรณีการจายเงินคาไถ เม่ือเกษตรกรหรือผูรับจางไดดําเนินการไถเตรียมดินเรียบรอยแลว ใหมีการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการโดยใหลงรายละเอียดลงในแบบฟอรมการตรวจรับจางการไถของกรมพัฒนาท่ีดิน 
และใหมีผูลงลายมือเปนหลักฐานในการตรวจสอบวาไดมีการดําเนินการจริงและเสร็จสิ้นแลว ไดแก เกษตรกร 
เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน และพยาน จากนั้นใหเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน
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รวบรวมใบตรวจรับการจางไถ และสรุปรายชื่อพรอมรายละเอียดตาง ๆ สงเขาในระบบ เพ่ือตรวจสอบและ 
รวมรวบสงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจายเงินเขาบัญชีของเกษตรกร และในกรณี 
ท่ีเกษตรกรรวมกลุมจางไถ ใหรวบรวมเงินจากเกษตรกรสงมอบใหผูรับจางไถ สวนกรณีท่ีเกษตรกรจางไถเอง 
ใหดําเนินการจายเงินใหกับผูรับจางโดยตรง 
2.4  การไถ 

เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกขาวในเขตลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําแมกลอง สภาพดินสวนใหญจะเปนดิน
คอนขางเหนียว และบางพ้ืนท่ียังมีน้ําขังอยูบาง ดังนั้นในการเตรียมดินจึงตองใชเครื่องจักรกล เพ่ือเบิกพ้ืนท่ี 
ซ่ึงข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนท่ีดําเนินการในขณะนั้น นอกจากนี้หากพ้ืนท่ีและสภาพดินท่ีมีน้ําขัง อาจตองทําการ
ระบายน้ําออกไปดานขางกอน จึงคอยไถพรวนอีกครั้งเพ่ือหวานเมล็ดพันธุพืชปุยสด หรือจนกวาพ้ืนท่ีอยูในระดับ
ความชื้นเหมาะสมท่ีเกษตรกรสามารถทําการหวานเมล็ดพันธุได 

หมายเหตุ 1. กรณีท่ีเตรียมดินแลวยังมีน้ําขังเหนือผิวดินหรือพิจารณาแลวดินยังไมเซ็ทตัวเทาท่ีควร 
ควรปลอยท้ิงดินไวอยางนอย 1 วัน แลวคอยทําการหวานปอเทือง 

2. กรณีท่ีเกษตรกรมีเครื่องจักรกลทางการเกษตร และมีความพรอมท่ีจะดําเนินการไถ 
ในพ้ืนท่ีของตนเองใหสามารถดําเนินการได ภายใตการดูแลของเจาหนาท่ี สพด. 

2.5  การหวานเมล็ดพันธุและการดูแลรักษา 
ควรใชเมล็ดพันธุพืชปุยสดในอัตราประมาณ 5 กิโลกรัมตอไร หรือนอยกวา ซ่ึงในการเจริญเติบโต 

ของปอเทืองไมชอบพ้ืนท่ีมีน้ําขัง เพราะจะทําใหออกดอกชา และเม่ือปอเทืองเจริญเติบโตอาจไมมีความจําเปน 
ตองใสปุยหรือฉีดยาปองกันศัตรูพืช หรือจําเปนคอนขางนอย เนื่องจากในพ้ืนท่ีดําเนินโครงการเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว 
ซ่ึงมีการสะสมของปุยเคมีมากอยูแลว แตท้ังนี้การดูแลรักษาตองข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการของแตละ
พ้ืนท่ีดวย หรือเจาหนาท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดิน อาจตองใหคําแนะนําเกษตรกรตามความเหมาะสม 
2.6  การไถกลบ 

จะดําเนินการเชนเดียวกับการไถเตรียมดินโดยจะใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในการไถกลบตนปอเทือง 
เพ่ือใหเปนปุยลงไปในดิน และทําการไถเตรียมดินใหพรอมสําหรับฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน 
ควรแนะนําใหเกษตรกรไถเตรียมดินใหพรอมสําหรับฤดูกาลเพาะปลูก ภายในระยะเวลาของโครงการดวย 
2.7  การเบิกจายเงิน 

จะแบงการเบิกจายออกเปน 2 ครั้ง ดังนี้ 
2.7.1 ครั้งท่ี 1 เบิกจายเงินคาไถเตรียมดินไรละ 500 บาท จํานวน 200,000 ไร เม่ือเกษตรกร 

ไถเตรียมดินเพ่ือปลูกพืชปุยสดเรียบรอย ท้ังนี้ จะตองมีการตรวจสอบการไถโดยใหมีผูลงนามรับรอง 4 คน 
(ตามแบบฟอรมของกรมพัฒนาท่ีดิน) จึงจะสามารถเบิกจายเงินได ซ่ึงสถานีพัฒนาท่ีดินตองรวบรวมรายชื่อ
เกษตรกร พรอมใบตรวจรับการไถเตรียมดิน สรุปสงกองแผนงานเพ่ือรวบรวมสงสํานักงบประมาณ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรตอไป 

2.7.2 ครั้งท่ี 2 เบิกจายเงินคาไถกลบพืชปุยสด ไรละ 500 บาท จํานวน 200,000 ไร เม่ือเกษตรกร
ไถกลบพืชปุยสดเสร็จแลว สถานีพัฒนาท่ีดินตองรวบรวมรายชื่อเกษตรกร พรอมใบตรวจรับการไถกลบพืชปุยสด 
สรุปสงกองแผนงานเพ่ือรวบรวมสงสํานักงบประมาณ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรตอไป 
2.8  การติดตามและรายงานผล 

2.8.1  สพด. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ โดยบันทึกขอมูลผานทาง Web site ของกรมฯ 
2.8.2  กผง. สรุปความกาวหนาและรายงานผลการดําเนินโครงการฯ ปญหา อุปสรรค เสนอกรมฯ 

เพ่ือทราบความกาวหนาโครงการ เปนระยะๆ 

คูมือดําเนินงานโครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 
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2.9 คําสั่งกรมพัฒนาที่ดนิ 

ที่ 29/2561 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 
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2.10 พ้ืนที่เปาหมายโครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561  

(โครงการปรับพ้ืนที่ปลกูพืชทดแทนการปลูกขาว รอบที่ 2) 

ภายใตแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 (ดานการผลิต) 
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พ้ืนที่เปาหมายโครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561  

(โครงการปรับพ้ืนที่ปลกูพืชทดแทนการปลูกขาว รอบที่ 2) 

ภายใตแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 (ดานการผลิต) 

 

ลําดับ สพข./สพด. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
พ้ืนท่ีเขารวม
โครงการ (ไร) 

จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

1 นนทบุรี  20,000.00 0.00 0 
2 สิงหบุรี  20,000.00 3,099.75 258 
3 สุพรรณบุรี 20,000.00 10,038.00 793 
4 อางทอง 20,000.00 836.90 74 

รวม สพข. 1 80,000.00 13,974.65 1,125 

5 สุโขทัย 20,000.00 1,606.00 142 
6 นครสวรรค 20,000.00 9,129.00 659 

รวม สพข. 9 40,000.00 10,735.00 801 

7 สมุทรสาคร 20,000.00 0.00 0 
รวม สพข. 10 20,000.00 0.00 0 

8 สงขลา  20,000.00 4,060.25 671 
9 สตูล 20,000.00 4,196.20 1,064 

10 ตรัง 20,000.00 610.75 143 

รวม สพข. 12 60,000.00 8,867.20 1,878 

รวมท้ังหมด 200,000.00 33,576.85 3,804 
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2.11 แผนการจัดหาเมล็ดพันธุ (ตนทนุ) โครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดนูาปรัง ป 2561  

(โครงการปรับพ้ืนที่ปลกูพืชทดแทนการปลูกขาว รอบที่ 2) 

ภายใตแผนการผลติและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 (ดานการผลติ) 
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แผนการจัดหาเมลด็พันธุ (ตนทุน) โครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดนูาปรัง ป 2561  

(โครงการปรับพ้ืนที่ปลกูพืชทดแทนการปลูกขาว รอบที่ 2) 

ภายใตแผนการผลติและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 (ดานการผลติ) 

 

ลําดับที ่ สพข./สพด. 
พ้ืนที่เปาหมาย

โครงการ 
(ไร) 

พ้ืนที่ดําเนิน 
โครงการ 

(ไร) 

จํานวนเมล็ดพันธุ 
ที่ตองจัดหา 

(กก.) 

รวมงบประมาณ 
ทั้งสิ้น 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 สพข.1 80,000.00 13,974.65 69,873.25 2,305,817.25   

1 นนทบุรี 20,000.00               -                     -                      -      

2 สิงหบุรี 20,000.00 3,099.75 15,498.75 511,458.75   

3 สุพรรณบุรี 20,000.00 10,038.00 50,190.00 1,656,270.00   

4 อางทอง 20,000.00 836.90 4,184.50 138,088.50   

สพข.9 40,000.00 10,735.00 53,675.00 1,771,275.00 
 

5 สุโขทัย 20,000.00 1,606.00 8,030.00 264,990.00   

6 นครสวรรค 20,000.00 9,129.00 45,645.00 1,506,285.00   

สพข.10 20,000.00 0.00 0.00 0.00 
 

7 สมุทรสาคร 20,000.00               -                     -                      -      

 สพข.12 60,000.00 8,867.20 44,336.00 1,463,088.00   

8 สงขลา 20,000.00 4,060.25 20,301.25 669,941.25   

9 สตูล 20,000.00 4,196.20 20,981.00 692,373.00   

10 ตรัง 20,000.00 610.75 3,053.75 100,773.75   

รวมทั้งสิ้น 200,000.00 33,576.85 167,884.25 5,540,180.25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือดําเนินงานโครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 



~ 17 ~ 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.12 แบบฟอรมตางๆ และข้ันตอนการนําเขาขอมูลออนไลน 
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 209(แบบฟอรมใบสมัครรายบุคคล) 
 

โครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561  
พื้นท่ี 10 จังหวัด 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 

    213ปงบประมาณ 2561........สถานีพัฒนาท่ีดิน.................... 
 

1. ขอมูลเกษตรกร 

 เลขประจําตัวประชาชน   
 216คํานําหนาชื่อ                 ชื่อ         นามสกุล                
 217ท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน) บานเลขท่ี  หมูท่ี  บาน    
 218ตําบล   อําเภอ   จังหวัด       
 219โทรศัพท     
 

 220หมายเหตุ : ผูมาใชสิทธิ์ยื่นแบบใบสมัครแทน 
 221เลขประจําตัวประชาชน   
 222คํานําหนาชื่อ                 ชื่อ         นามสกุล                
 

2. พ้ืนท่ีดําเนินการ (ท่ีตั้งแปลง)  
  224หมูท่ี     บาน    ตําบล      
 225อําเภอ      จังหวัด      
 226พิกัด (UTM)  X:      Y:       

 

3. พ้ืนท่ีท้ังหมดของเกษตรกร .................................ไร 
 228- ประเภทเอกสารสิทธิ์ 
 229 ส.ป.ก. 4 - 01  สัญญาเชา  สัญญาเชาซ้ือ     โฉนด 
  230 นส.2  นส.3  นส.4  นส.5  อ่ืน ๆ (ระบุ)    
 หมายเหตุ : ใหดูขอมูลประกอบจากจากเลมเขียว หรือใบแจงขอการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
 

4. พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ  .................................ไร 
  

5. เลขบัญชี ธกส. ท่ีใชในการโอนเงิน  
 เลขท่ีบัญชี   
 235ชือ่บัญชี......................................................... 
 236ประเภทบัญชี................................................ 
 
 
 
ลงชื่อ ...........................................   ลงชื่อ ........................................... 
       238(..........................................)          (..........................................) 
      239เกษตรกรผูเขารวมโครงการ ฯ                     เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน       
 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. สําเนาหนาสมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเลมเขียวทะเบียนเกษตรกร) 
4. สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.(บัญชีออมทรัพยเลมสี แดง เขียว หรือ น้ําเงิน) 
* ให สพด. เก็บขอมูลเอกสารไวเปนหลักฐานดวย 
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แบบฟอรมการเบิกจายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. 

โครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 
 

พิมพเลขประจําตัวประชาชน (ID)  

1. ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร                 

  ชื่อ - สกุล ..........................................................................................................................................  

  ท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน) บานเลขท่ี...............หมูท่ี.............บาน........................................................  

  ตําบล................................อําเภอ....................................จังหวัด........................................................ 

  โทรศัพท....................................................... 

2. พ้ืนท่ีดําเนินการ (ท่ีตั้งแปลง)                 

  หมูท่ี.............บาน........................................ตําบล............................................... 

  อําเภอ..........................................................จังหวัด............................................. 

  พิกัด (UTM)  X : ………………………….………. Y : ………………………..…………………. 
         

3. พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ จํานวนท้ังส้ิน        ไร         
  

 

         

4. เลขท่ีบัญชี (ธกส.)                   
                                             (โปรดตรวจสอบการ Active (ความเคลื่อนไหว) ของบัญชี) 

5. ผลการดําเนินงาน         
     5.1 ไถครั้งท่ี 1 (วันท่ีไถเตรียมดินเสร็จสิ้น) วัน/เดือน/ป   จํานวน     ไร  
   

 
 

   

เอกสารแนบ (ไฟล .JPG/JPEG)  เอกสารตรวจรับ (คาไถ ครั้งท่ี 1 ไถเตรียมดิน ) 

  (ผูลงนาม เกษตรกรเจาของพ้ืนท่ี/เจาหนาท่ี สพด./ผอ.สพด.) 
        

* หมายเหตุ : กรณีพ้ืนท่ีการไถจริงนอยกวาพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ ช้ีแจงเหตุผลประกอบ  
        

 วัน/เดือน/ป  จํานวนเงิน   บาท 
  

 

       

     5.2 ไถครั้งท่ี 2 (วันท่ีไถกลบเสร็จสิ้น) วัน/เดือน/ป   จํานวน     ไร  
   

 
 

   

เอกสารแนบ (ไฟล .JPG/JPEG)  เอกสารตรวจรับ (คาไถ ครั้งท่ี 1 ไถเตรียมดิน ) 

  (ผูลงนาม เกษตรกรเจาของพ้ืนท่ี/เจาหนาท่ี สพด./ผอ.สพด.) 
        

* หมายเหตุ : กรณีพ้ืนท่ีการไถจริงนอยกวาพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ ช้ีแจงเหตุผลประกอบ  
        

 วัน/เดือน/ป  จํานวนเงิน   บาท 
  

 

หมายเหตุ : แบบฟอรมออนไลน 
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แบบฟอรมเอกสารการตรวจรับ 
       5.1 คาไถ ครั้งท่ี 1 ไถเตรียมดิน  
        5.2 คาไถ ครั้งท่ี 2 ไถกลบพืชปุยสด        

      331เขียนท่ี…………………………………………………. 

       332วันท่ี..........เดือน........................พ.ศ. .......... 
 

ขาพเจาไดวาจาง (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................ 
เลขบตัรประชาชน ----ท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน) บานเลขท่ี.......... 
ตรอก / ซอย   ถนน    ตําบล..................................................... 
อําเภอ....................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท................................... 
ทําการไถพ้ืนท่ีตามตกลงจาง (เจาของพ้ืนท่ี) (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ 
เลขบตัรประชาชน ----ท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน) บานเลขท่ี.......... 
ตรอก / ซอย   ถนน    ตําบล..................................................... 
อําเภอ....................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท.................................. 
พ้ืนท่ีจํานวน   ไร 
 

บัดนี้ผูรับจางไดทําการไถพ้ืนท่ีเสร็จเรียบรอยถูกตองตามขอตกลงจํานวน ........................ ไร และไดสง 
มอบงาน เม่ือวันท่ี  เดือน   พ.ศ.    

หมายเหตุ : กรณีท่ีไถพ้ืนท่ีนอยกวาพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการขอใหชี้แจงเหตุผลประกอบดวย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เจาหนาท่ีตรวจรับงาน  เม่ือวันท่ี  เดือน   พ.ศ.    

 

 

ลงชื่อ.........................................เจาหนาท่ี สพด.   ลงชื่อ...........................................เกษตรกรเจาของพ้ืนท่ี 

     345(..........................................)              (............................................) 

 

 

ลงชือ่.........................................ผอ.สพด.    ลงชื่อ.........................................พยาน 

     347(..........................................)                    (..........................................) 
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แบบฟอรมการยืนยันการเขารวมโครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 

 

   349เขียนท่ี................................................................. 

 350วันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. ........................ 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................... 

เลขบัตรประชาชน ---- ท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน) บานเลขท่ี......... 
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	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)  ได้พิจารณาวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในฤดูกาลผลิตปี 2560/61 โดยใช้หลักคิด“ตลาดนำการผลิตหรือผลิตให้มีปริมาณผลผลิตตรงกับปริมาณความต้องการของตลาด”เพื่อมิให้เกิดปัญหากระทบต่อชาวนาในเรื่องราคาและการส่งออก ในการนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 โดยการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่ 10 จังหวัด เพื่อเป็นการพักดินและให้เกษตรกรได้ลดรอบการทำนา เพื่อมาปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใช้พื้นที่นาข้าว เป็นพื้นที่ในการปลูกพืชปุ๋ยสด แต่เนื่องจากปลูกข้าวเป็นวิถีชีวิตและเป็นวัฒนธรรมของเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน จึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก โดยการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ต้นทุน) และค่าไถ เพื่อให้เกษตรกรได้แบ่งพื้นที่ปลูกข้าว มาปลูกพืชปุ๋ยสดแทน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดอุปทานข้าวเปลือก ประกอบกับพื้นที่นาได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สำหรับเป็นรากฐานในการลดต้นทุนการผลิตข้าวสำหรับฤดูกาลถัดไป
	กิจกรรม
	1.2 วัตถุประสงค์
	3.1 เพื่อลดอุปทานข้าวเปลือกโดยการปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนในนาข้าว
	3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบำรุงดิน
	3.3 เพื่อตัดวงจรศัตรูพืชโดยการพักดิน (ลดรอบการทำนา)
	1.3 พื้นที่ดำเนินการ  10  จังหวัด
	ภาคเหนือ  2  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดนครสวรรค์ และสุโขทัย
	ภาคกลาง  5  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดนนทบุรี  อ่างทอง  สิงห์บุรี สุพรรณบุรี  และสมุทรสาคร
	ภาคใต้  3  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดตรัง สงขลา และสตูล
	1.4 เป้าหมาย พื้นที่จำนวน   200,000  ไร่
	1.5 ระยะเวลาดำเนินการ  7  เดือน (ตั้งแต่ ธันวาคม 2560 – มิถุนายน 2561)
	1.6 วิธีการดำเนินงาน
	1.6.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการให้จังหวัดรับทราบสถานการณ์และนโยบายการผลิตข้าวครบวงจรของรัฐ รวมทั้งอภิปราย ระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางไปปฏิบัติในพื้นที่
	1.6.2 สถานีพัฒนาที่ดินเป็นผู้สำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการ โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าว ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานและมีแนวโน้มในการทำนาปรัง
	1.6.3 ประชุมหารือหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย อาทิ ธ.ก.ส. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการรับทราบสถานการณ์และนโยบายการผลิตข้าว และข้อเสนอโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสดให้รับทราบแนวทางปฏิบัติ
	แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ดังนี้
	1) คณะกรรมการบริหารโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสดฤดูนาปรังปี 2561 เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ ทำหน้าที่ 
	(1) กำกับ ดูแลและตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิตและผลลัพธ์ที่โครงการกำหนดให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 
	(2) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
	(3) ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการ
	(4) แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมตามความจำเป็น
	2) คณะทำงานอำนวยการและตรวจสอบพื้นที่ระดับจังหวัด ทำหน้าที่ 
	(1) กำกับ ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ 
	(2) ตรวจสอบพื้นที่ปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
	(3) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
	(4) แต่งตั้งผู้ประสานงานเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามความเหมาะสม
	1.6.4 รับสมัครเกษตรกร ที่แสดงความจำนงในการเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้
	1) คุณสมบัติ และเงื่อนไขของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
	(1) มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว
	(2) เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) ตามทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
	(3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีพื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน ซึ่งมีศักยภาพในการทำนาปรัง และพื้นที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่นา รายละไม่เกิน 15 ไร่
	(4) เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หากไม่มีต้องเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. เพื่อประโยชน์ในการรับเงินค่าใช้จ่ายหลังจากได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
	(5) เกษตรกรห้ามนำพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไปทำนาปรังในฤดูการผลิต 2561 (1 พ.ย. 60 -30 เม.ย. 61)
	2) การรับสมัคร เกษตรกรยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ
	3) การบันทึกข้อมูลลงระบบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประมวลผลจำนวนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
	1.6.5 รวบรวมข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชปุ๋ยสด โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ๆ ที่ขอรับบริการจากภาครัฐ
	1.6.6 กรมพัฒนาที่ดิน สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ต้นทุน) ให้เกษตรกร และงบประมาณค่าไถ จำนวน 2 ครั้ง คือ
	การไถครั้งที่ 1  เป็นการไถเตรียมดิน เป้าหมาย 200,000 ไร่ จะสนับสนุนค่าไถให้เกษตรกร ไร่ละ 500 บาท หากเกษตรกรเจ้าของแปลงมีรถไถเป็นของตนเองสามารถดำเนินการได้เอง หรือรวมกลุ่มกันในการจัดหารถไถมาดำเนินการเตรียมดิน หากไม่สามารถดำเนินการได้ กรมพัฒนาที่ดินจะจัดจ้างรถไถมาดำเนินการให้
	การไถครั้งที่ 2  เป็นการไถกลบพืชปุ๋ยสดจำนวน 200,000 ไร่ กรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุนค่าไถให้กับเกษตรกรเจ้าของแปลง โดยดำเนินการเช่นเดียวกับการไถพื้นที่ดำเนินการในครั้งที่ 1
	1.6.7 กรมพัฒนาที่ดิน จะจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนสนับสนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
	1.6.8 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้เรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาพืชปุ๋ยสด แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการเอง สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับเกษตรกรตรวจสอบการปฏิบัติงาน
	1.6.9 เกษตรกรดำเนินการเตรียมดินปลูก ดูแลรักษา และไถกลบพืชปุ๋ยสด ในระยะเวลา 45 – 60 วัน เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของดินช่วยทำให้ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น
	1.6.10 หลักการและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณใช้หลักเกณฑ์เดียวกับโครงการฯ ปี 2559/60 คือ เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เกษตรกรโดยตรง โดยโอนเงินผ่านบัญชีเกษตรกร ของ ธ.ก.ส. ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกับ ธ.ก.ส. คือ 1) การไถเตรียมดิน และ 2) การไถกลบพืชปุ๋ยสด
	1.6.11 การติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม ดำเนินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำหรับการติดตามงานภายในหน่วยงาน ดำเนินการดังนี้
	1) ส่วนกลาง/สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 9 10 และ 12 มีการติดตามสุ่มตรวจเยี่ยมแปลง และรายงานผลการติดตามงานทุกเดือน
	2) สถานีพัฒนาที่ดิน 10 จังหวัด ตรวจเยี่ยมแปลง และรายงานผลการดำเนินงานในระบบรายงานทุกเดือน
	1.7. แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลาการดำเนินงาน)
	กรอบระยะเวลาดำเนินการ
	กิจกรรม
	มิ.ย.61
	พ.ค.61
	เม.ย.61
	มี.ค.61
	ก.พ.61
	ม.ค.61
	ธ.ค.60
	1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยว
	ข้อง ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ
	2. ประชุมเกษตรกรชี้แจงโครงการ คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมโครงการและรับสมัครเกษตรกร 
	 
	3. ให้ความรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเรื่องการปลูกและดูแลรักษาพืชปุ๋ยสด
	4. จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนพร้อมส่งถึงพื้นที่ดำเนินการ
	 
	5. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
	6. เกษตรกรไถเตรียมดินและหว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกพืชปุ๋ยสด
	 
	7. เกษตรกรดูแลรักษาแปลงพืชปุ๋ยสด
	8. เกษตรกรไถกลบต้นพืชปุ๋ยสด 
	9. การประเมินผลโครงการ
	หมายเหตุ   ระยะเวลาการดำเนินงานสามารถปรับให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการปลูกในแต่ละพื้นที่
	1.8 Road Map การดำเนินงานโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561
	กรมพัฒนาที่ดิน
	/
	1.9 งบประมาณดำเนินการ
	งบประมาณตามกิจกรรมดำเนินการ กรอบวงเงิน 240,000,000 บาท โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 240,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
	หมายเหตุ
	งบประมาณ (บาท)
	เป้าหมาย
	240,000,000
	200,000 ไร่
	งบดำเนินงาน
	200,000,000
	1. ค่าไถ
	100,000,000
	- ครั้งที่ 1 ไถเตรียมดิน พื้นที่ 200,000 ไร่  
	ครั้งละ 500 บาท
	100,000,000
	- ครั้งที่ 2 ไถกลบพืชปุ๋ยสด พื้นที่ 200,000 ไร่ ครั้งละ 500 บาท
	33,000,000
	1,000 ตัน
	2. ค่าเมล็ดพันธุ์ต้นทุน
	พื้นที่ดำเนินการ 200,000 ไร่ๆ ละ 5 กก. 
	ใช้เมล็ดพันธุ์
	จำนวน 1,000 ตัน โดยจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากภาคเอกชน (จำนวน 1,000 ตัน x ราคาตันละ 33,000 บาท)
	150,000
	15,000 ราย
	3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของ ธ.ก.ส. (จำนวน 15,000 รายๆ ละ 10 บาท)
	6,850,000
	4. ค่าบริหารโครงการ 
	หมายเหตุ 1. งบประมาณ จำนวน 240,000,000 บาท (เฉลี่ย 1,200 บาท/ไร่)
	2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ
	1.10 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
	1.10.1 หน่วยงานหลัก กรมพัฒนาที่ดิน
	1.10.2 หน่วยงานสนับสนุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
	กรมการข้าว และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	1.11 การติดตามและประเมินผล
	1.11.1 ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจรและคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ทำหน้าที่ ติดตาม กำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่
	1.11.2 ระดับอำนวยการ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารโครงการประสานงานและอำนวยการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
	1.11.3 ระดับกรมฯ โดยเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน มีการติดตามการดำเนินการโครงการให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ โดย
	1) ส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 9 10 และ 12 มีการติดตามสุ่มตรวจเยี่ยมแปลงและ รายงานผลการติดตามงานทุกเดือน
	2) สถานีพัฒนาที่ดิน 10 จังหวัด ตรวจเยี่ยมแปลงและรายงานผลการดำเนินงานในระบบรายงานทุกเดือน
	1.11.4 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลโครงการในภาพรวม
	1.12 ประโยชน์ที่จะได้รับ
	1.12.1 สามารถลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังได้ 200,000 ไร่ ผลผลิต 128,800 ตันข้าวเปลือก 
	คิดเป็น 85,008  ตันข้าวสาร
	1.12.2 ทำให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานข้าว สอดคล้องกับนโยบายการตลาดนำการผลิต
	1.12.3 เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการไถกลบพืชปุ๋ยสด
	1.12.4 ช่วยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว
	1.13 ผลผลิต (Output)
	1. ลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง ใน 10 จังหวัด 
	2. พื้นที่ด้านการเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน  200,000  ไร่
	1.14 ผลลัพธ์ (Outcome)
	1. พื้นที่ด้านการเกษตร  200,000  ไร่ มีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น คุณภาพดินดีขึ้น
	2. ลดอุปทานข้าวเปลือกได้  128,800  ตันข้าวเปลือก 
	3. ลดการใช้น้ำจากชลประทานได้  240  ล้านลูกบาศก์เมตร
	1.15 ผลกระทบ (Impact)
	เชิงบวก 
	1. การลดพื้นที่ปลูกข้าวทำให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์ อุปทาน
	2. เกษตรกรเข้าใจระบบการผลิตที่สอดคล้องกับการตลาด
	3. เกษตรกรเข้าใจการบริหารจัดการดิน พืช ปุ๋ย
	4. สร้างนวัตกรรมการผลิตข้าว ในรูปแบบการลดใช้สารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	เชิงลบ
	ไม่มี
	1.16 การประเมินผลโครงการ  ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	1.17 ตัวชี้วัด  
	1.14.1 พื้นที่ปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2560/61  ลดลงจำนวน 200,000 ไร่
	1.14.2 ร้อยละ 70 ของเกษตรกรมีความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด

	บทที่
	บทที่ 2
	แนวทางการดำเนินโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561
	1. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
	สถานีพัฒนาที่ดิน 10 จังหวัด ที่มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการโดยแจ้งวิธีการดำเนินงานและเงื่อนไขต่าง ๆ และทำความเข้าใจกับเกษตรกรเป้าหมาย พื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน ซึ่งมีศักยภาพในการทำนาปรัง และไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือโครงการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปประกอบกิจกรรมอื่นเป็นการถาวร ฯลฯ ซึ่งเมื่อเกษตรกรเข้าใจในรายละเอียดของโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสดแล้ว ให้เขียนรายละเอียดลงในใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กรมพัฒนาที่ดินระบุ ส่งให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินรวบรวมและนำไปให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น
	2. ขั้นตอนการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน 
	หลังจากการตรวจสอบชื่อเกษตรกรและพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อย ให้ สพด. ดำเนินการ
	1) จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการ โดยขอให้แจ้งหลักการ วิธีการทำงานร่วมกันของเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน และรายละเอียดและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าไถ โดย ธ.ก.ส. จะเป็นผู้จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยแจ้งให้เกษตรกรทราบอย่างชัดเจน
	2) กผง. จัดทำแผนการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ต้นทุนให้กับสถานีพัฒนาที่ดิน ตามเป้าหมายพื้นที่ ที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับโครงการฯ อื่น จากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว
	3) สพด. จัดทำแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินงาน และจัดส่งให้ กผง. เพื่อรวบรวมส่งอธิบดีและรองอธิบดี ทราบและเพื่อการติดตามงานด้วย
	4) กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการ กรอบการดำเนินงาน การบริหารโครงการ กำกับ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการรวมทั้งให้แต่งตั้งคณะทำงาน บุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
	5) กผง. ติดตามการดำเนินงานของ สพด. และให้รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่คาดว่าจะเป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
	3. การเตรียมดิน
	เกษตรกรจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเตรียมดินด้วยตนเอง ซึ่งรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินไร่ละ 500 บาท โดย
	1) ในกรณีที่เกษตรกรมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรของตนเอง สามารถใช้เครื่องจักรกลของตนเองเตรียมดินในพื้นที่ของตนเองได้ หรือเกษตรกรอาจรวมกลุ่มกันและจ้างรถไถมาดำเนินการ หรือหากเกษตรกรไม่สามารถจัดหารถไถได้ ให้เกษตรกรรวมกลุ่มและขอให้สถานีพัฒนาที่ดินช่วยดำเนินการจัดหารถไถให้
	2) การจ่ายเงินค่าไถ เมื่อเกษตรกรหรือผู้รับจ้างดำเนินการไถเตรียมดินเรียบร้อยแล้ว ให้มีการตรวจสอบพื้นที่ที่ดำเนินการโดยให้ลงรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการตรวจรับจ้างการไถของกรมพัฒนาที่ดิน และให้มีผู้ลงลายมือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการจริงและเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ เกษตรกร เจ้าหน้าที่
	คำนำหน้าชื่อ                 ชื่อ         นามสกุล               
	( ส.ป.ก. 4 - 01 ( สัญญาเช่า ( สัญญาเช่าซื้อ    ( โฉนด
	       (..........................................)          (..........................................)
	     (..............................................................)
	  3. บุคคลในครัวเรือนของข้าพเจ้าจะไม่รับการสนับสนุน หรือเข้าร่วมกับ 2 โครงการดังกล่าว
	     (..........................................)              (............................................)
	(2) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561
	  4. หากมีการตรวจสอบภายหลัง แล้วพบว่าการขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับ 2 โครงการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินที่รับมาทั้งหมดให้กับ กรมพัฒนาที่ดิน
	      (..............................................................)
	ลงชื่อ     เจ้าหน้าที่ สพด.
	ลงชื่อ     ผอ.สพด.
	              เกษตรกรผู้ยื่นคำขอ            เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน
	           อื่น ๆ
	           เปลี่ยนใจกลับไปปลูกข้าว เนื่องจาก......................................................................................................
	           คุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการ ฯ
	     (..............................................................)
	ลงชื่อ.............................................................เกษตรกรเจ้าของพื้นที่
	(1) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 
	  2. ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และไม่ได้รับการสนับสนุนจาก 2 โครงการ ได้แก่ 
	  1. ขอยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 กรมพัฒนาที่ดินจำนวน .................. ไร่
	วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........................
	   เขียนที่.................................................................
	     (..........................................)                    (..........................................)
	      วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ..........
	      เขียนที่………………………………………………….
	      เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ                     เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน      
	ประเภทบัญชี................................................
	ชื่อบัญชี.........................................................
	  ( นส.2 ( นส.3 ( นส.4 ( นส.5 ( อื่น ๆ (ระบุ)   
	- ประเภทเอกสารสิทธิ์
	พิกัด (UTM)  X:      Y:      
	อำเภอ      จังหวัด     
	  หมู่ที่     บ้าน    ตำบล     
	คำนำหน้าชื่อ                 ชื่อ         นามสกุล               
	เลขประจำตัวประชาชน  (((((((((((((
	หมายเหตุ : ผู้มาใช้สิทธิ์ยื่นแบบใบสมัครแทน
	โทรศัพท์    
	ตำบล   อำเภอ   จังหวัด      
	ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่  หมู่ที่  บ้าน   
	    ปีงบประมาณ 2561........สถานีพัฒนาที่ดิน....................
	 (แบบฟอร์มใบสมัครรายบุคคล)
	สถานีพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และพยาน จากนั้นให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินรวบรวมใบตรวจรับการจ้างไถ และสรุปรายชื่อพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ส่งให้ส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบและรวมรวบส่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร และในกรณีที่เกษตรกรรวมกลุ่มจ้างไถ โดยให้รวบรวมเงินจากเกษตรกรส่งมอบให้ผู้รับจ้างไถ ส่วนกรณีที่เกษตรกรจ้างไถเองให้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างโดยตรง
	4. การไถ
	เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง สภาพดินส่วนใหญ่จะเป็นดินค่อนข้างเหนียว และบางพื้นที่ยังมีน้ำขังอยู่บ้าง ดังนั้นในการเตรียมดินจึงต้องใช้เครื่องจักรกล เพื่อสำหรับเบิกพื้นที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ดำเนินการในขณะนั้น นอกจากนี้หากพื้นที่และสภาพดินที่มีน้ำขัง อาจต้องทำการระบายน้ำออกไปด้านข้างก่อน จึงค่อยไถพรวนอีกครั้งเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด หรือจนกว่าพื้นที่อยู่ในระดับที่เกษตรกรสามารถทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ได้
	หมายเหตุ 1. ในกรณีที่เตรียมดินแล้วยังมีน้ำขังเหนือผิวดินหรือพิจารณาแล้วดินยังไม่เซ็ทตัวเท่าที่ควร ควรปล่อยทิ้งดินไว้อย่างน้อย 1 วัน แล้วค่อยทำการหว่านปอเทือง
	2. กรณีที่เกษตรกรมีเครื่องจักรกลทางการเกษตร และมีความพร้อมที่จะดำเนินการไถในพื้นที่ของตนเองให้สามารถดำเนินการได้ ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ สพด.
	5. การหว่านเมล็ดพันธุ์และการดูแลรักษา
	ควรใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในอัตราประมาณ 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือน้อยกว่า ซึ่งในการเจริญเติบโตของปอเทืองไม่ชอบพื้นที่มีน้ำขัง เพราะจะทำให้ออกดอกช้า และเมื่อปอเทืองเจริญเติบโตอาจไม่มีความจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยหรือฉีดยาป้องกันศัตรูพืช หรือจำเป็นค่อนข้างน้อย เนื่องจากในพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ซึ่งมีการสะสมของปุ๋ยเคมีมากอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้การดูแลรักษาต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่ดำเนินการของแต่ละพื้นที่ด้วย
	6. การไถกลบ
	จะดำเนินการเช่นเดียวกับการไถเตรียมดินโดยจะใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในการไถกลบต้นปอเทือง เพื่อให้เป็นปุ๋ยลงไปในดิน และทำการไถเตรียมดินให้พร้อมสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป
	7. การเบิกจ่ายเงิน
	จะแบ่งการเบิกจ่ายออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
	1) ครั้งที่ 1 เบิกจ่ายเงินค่าไถเตรียมดินไร่ละ 500 บาท จำนวน 200,000 ไร่ เมื่อเกษตรกรไถเตรียมดินเพื่อปลูกพืชปุ๋ยสดเรียบร้อย ทั้งนี้ จะต้องมีการตรวจสอบการไถโดยให้มีผู้ลงนามรับรอง 4 คน(ตามแบบฟอร์มของกรมพัฒนาที่ดิน) จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินต้องรวบรวมรายชื่อเกษตรกร พร้อมใบตรวจรับการไถเตรียมดิน สรุปส่งกองแผนงานเพื่อรวบรวมส่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไป
	2) ครั้งที่ 2 เบิกจ่ายเงินค่าไถกลบพืชปุ๋ยสด ไร่ละ 500 บาท จำนวน 200,000 ไร่ เมื่อเกษตรกรไถกลบพืชปุ๋ยสดเสร็จแล้ว สถานีพัฒนาที่ดินต้องรวบรวมรายชื่อเกษตรกร พร้อมใบตรวจรับการไถกลบพืชปุ๋ยสด สรุปส่งกองแผนงานเพื่อรวบรวมส่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไป
	8. การติดตามและรายงานผล
	1) สพด. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ โดยบันทึกข้อมูลผ่านทาง Web site ของกรมฯ
	2) กผง. สรุปความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค เสนอกรมฯ เพื่อทราบความก้าวหน้าโครงการ เป็นระยะๆ
	2.1 คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน
	ที่ 29/2561
	เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561
	2.2 พื้นที่เป้าหมายโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
	(โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว รอบที่ 2)
	ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)
	2.2 พื้นที่เป้าหมายโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
	(โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว รอบที่ 2)
	ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)
	จำนวนเกษตรกร (ราย)
	พื้นที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่)
	พื้นที่เป้าหมาย
	สพข./สพด.
	ลำดับ
	0
	0.00
	20,000.00
	นนทบุรี 
	1
	258
	3,099.75
	20,000.00
	สิงห์บุรี 
	2
	793
	10,038.00
	20,000.00
	สุพรรณบุรี
	3
	74
	836.90
	20,000.00
	อ่างทอง
	4
	1,125
	13,974.65
	80,000.00
	รวม สพข. 1
	142
	1,606.00
	20,000.00
	สุโขทัย
	5
	659
	9,129.00
	20,000.00
	นครสวรรค์
	6
	801
	10,735.00
	40,000.00
	รวม สพข. 9
	0
	0.00
	20,000.00
	สมุทรสาคร
	7
	0
	0.00
	20,000.00
	รวม สพข. 10
	671
	4,060.25
	20,000.00
	สงขลา 
	8
	1,064
	4,196.20
	20,000.00
	สตูล
	9
	143
	610.75
	20,000.00
	ตรัง
	10
	1,878
	8,867.20
	60,000.00
	รวม สพข. 12
	3,804
	33,576.85
	200,000.00
	รวมทั้งหมด
	2.3 แผนการจัดหาเมล็ดพันธุ์ (ต้นทุน) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
	(โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว รอบที่ 2)
	ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)
	2.3 แผนการจัดหาเมล็ดพันธุ์ (ต้นทุน) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
	(โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว รอบที่ 2)
	ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น(บาท)
	จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องจัดหา(กก.)
	พื้นที่ดำเนินโครงการ(ไร่)
	พื้นที่เป้าหมายโครงการ(ไร่)
	หมายเหตุ
	สพข./สพด.
	ลำดับที่
	 
	2,305,817.25
	69,873.25
	13,974.65
	80,000.00
	 สพข.1
	 
	                  -   
	                 -   
	              -   
	20,000.00
	นนทบุรี
	1
	 
	511,458.75
	15,498.75
	3,099.75
	20,000.00
	สิงห์บุรี
	2
	 
	1,656,270.00
	50,190.00
	10,038.00
	20,000.00
	สุพรรณบุรี
	3
	 
	138,088.50
	4,184.50
	836.90
	20,000.00
	อ่างทอง
	4
	1,771,275.00
	53,675.00
	10,735.00
	40,000.00
	สพข.9
	 
	264,990.00
	8,030.00
	1,606.00
	20,000.00
	สุโขทัย
	5
	 
	1,506,285.00
	45,645.00
	9,129.00
	20,000.00
	นครสวรรค์
	6
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00
	สพข.10
	 
	                  -   
	                 -   
	              -   
	20,000.00
	สมุทรสาคร
	7
	 
	1,463,088.00
	44,336.00
	8,867.20
	60,000.00
	 สพข.12
	 
	669,941.25
	20,301.25
	4,060.25
	20,000.00
	สงขลา
	8
	 
	692,373.00
	20,981.00
	4,196.20
	20,000.00
	สตูล
	9
	 
	100,773.75
	3,053.75
	610.75
	20,000.00
	ตรัง
	10
	 
	5,540,180.25
	167,884.25
	33,576.85
	200,000.00
	รวมทั้งสิ้น
	2.4 แบบฟอร์มต่างๆ และขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลออนไลน์
	โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
	พื้นที่ 10 จังหวัด
	กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	1. ข้อมูลเกษตรกร
	เลขประจำตัวประชาชน  (((((((((((((
	2. พื้นที่ดำเนินการ (ที่ตั้งแปลง) 
	3. พื้นที่ทั้งหมดของเกษตรกร .................................ไร่
	หมายเหตุ : ให้ดูข้อมูลประกอบจากจากเล่มเขียว หรือใบแจ้งขอการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
	4. พื้นที่เข้าร่วมโครงการ  .................................ไร่
	5. เลขบัญชี ธกส. ที่ใช้ในการโอนเงิน 
	เลขที่บัญชี  ((((((((((((
	ลงชื่อ ...........................................   ลงชื่อ ...........................................
	เอกสารประกอบการสมัคร
	1. สำเนาบัตรประชาชน
	2. สำเนาทะเบียนบ้าน
	3. สำเนาหน้าสมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเล่มเขียวทะเบียนเกษตรกร)
	4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.(บัญชีออมทรัพย์เล่มสี แดง เขียว หรือ น้ำเงิน)
	* ให้ สพด. เก็บข้อมูลเอกสารไว้เป็นหลักฐานด้วย
	แบบฟอร์มการเบิกจ่ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส.
	โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561
	พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน (ID) (((((((((((((
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
	ชื่อ - สกุล .......................................................................................................................................... 
	 
	ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่...............หมู่ที่.............บ้าน........................................................ 
	 
	ตำบล................................อำเภอ....................................จังหวัด........................................................
	 
	โทรศัพท์.......................................................
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2. พื้นที่ดำเนินการ (ที่ตั้งแปลง)
	หมู่ที่.............บ้าน........................................ตำบล...............................................
	 
	อำเภอ..........................................................จังหวัด.............................................
	 
	พิกัด (UTM)  X : ………………………….………. Y : ………………………..………………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 ไร่
	 
	 
	 
	3. พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น
	 
	4. เลขที่บัญชี (ธกส.)                  ((((((((((((
	                                           (โปรดตรวจสอบการ Active (ความเคลื่อนไหว) ของบัญชี)
	 
	5. ผลการดำเนินงาน
	จำนวน
	วัน/เดือน/ปี
	     5.1 ไถครั้งที่ 1 (วันที่ไถเตรียมดินเสร็จสิ้น)
	ไร่ 
	 
	 
	 
	เอกสารแนบ (ไฟล์ .JPG/JPEG)
	เอกสารตรวจรับ (ค่าไถ ครั้งที่ 1 ไถเตรียมดิน )
	(ผู้ลงนาม เกษตรกรเจ้าของพื้นที่/เจ้าหน้าที่ สพด./ผอ.สพด.)
	* หมายเหตุ : กรณีพื้นที่การไถจริงน้อยกว่าพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ
	ชี้แจงเหตุผลประกอบ
	บาท
	จำนวนเงิน
	วัน/เดือน/ปี
	 
	วัน/เดือน/ปี
	     5.2 ไถครั้งที่ 2 (วันที่ไถกลบเสร็จสิ้น)
	ไร่ 
	 
	 
	จำนวน
	 
	เอกสารแนบ (ไฟล์ .JPG/JPEG)
	เอกสารตรวจรับ (ค่าไถ ครั้งที่ 1 ไถเตรียมดิน )
	(ผู้ลงนาม เกษตรกรเจ้าของพื้นที่/เจ้าหน้าที่ สพด./ผอ.สพด.)
	* หมายเหตุ : กรณีพื้นที่การไถจริงน้อยกว่าพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ
	ชี้แจงเหตุผลประกอบ
	บาท
	จำนวนเงิน
	วัน/เดือน/ปี
	 
	หมายเหตุ : แบบฟอร์มออนไลน์
	แบบฟอร์มเอกสารการตรวจรับ
	   ( 5.1 ค่าไถ ครั้งที่ 1 ไถเตรียมดิน 
	       ( 5.2 ค่าไถ ครั้งที่ 2 ไถกลบพืชปุ๋ยสด       
	ข้าพเจ้าได้ว่าจ้าง (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................
	เลขบัตรประชาชน (-((((-(((((-((-(ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่..........
	ตรอก / ซอย   ถนน    ตำบล.....................................................
	อำเภอ....................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์...................................ทำการไถพื้นที่ตามตกลงจ้าง (เจ้าของพื้นที่) (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................
	เลขบัตรประชาชน (-((((-(((((-((-(ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่..........
	ตรอก / ซอย   ถนน    ตำบล.....................................................
	อำเภอ....................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์..................................พื้นที่จำนวน   ไร่
	บัดนี้ผู้รับจ้างได้ทำการไถพื้นที่เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามข้อตกลงจำนวน ........................ ไร่ และได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.   
	หมายเหตุ : กรณีที่ไถพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการขอให้ชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	เจ้าหน้าที่ตรวจรับงาน  เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.   
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	ในรอบหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ และในอนาคตหากสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวได้ผลผลิตมากเกินความต้องการ รัฐบาลจะต้องทุ่มงบประมาณในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำและจะต้องแบกรับภาระเช่นนี้ทุกๆ ปี ซึ่งข้อเท็จจริงรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาอุปทานข้าวเปลือกด้วยการลดพื้นที่ปลูกข้าว แต่ยังไม่สามารถลดพื้นที่ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ อาจเป็นเพราะการปลูกข้าวเป็นวัฒนธรรมของคนไทย และมีการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น เกษตรกรจึงไม่มั่นใจในการปรับเปลี่ยนไปสู่อาชีพใหม่ หรือปลูกพืชอื่นที่ตนไม่มีความรู้และประสบการณ์ หรือขาดแรงจูงใจที่เหมาะสมหรือไม่แน่ใจในรายได้ หากต้องปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าว
	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)  ได้พิจารณาวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในฤดูกาลผลิตปี 2560/61 โดยใช้หลักคิด“ตลาดนำการผลิตหรือผลิตให้มีปริมาณผลผลิตตรงกับปริมาณความต้องการของตลาด”เพื่อมิให้เกิดปัญหากระทบต่อชาวนาในเรื่องราคาและการส่งออก ในการนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 โดยการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่ 10 จังหวัด เพื่อเป็นการพักดินและให้เกษตรกรได้ลดรอบการทำนา เพื่อมาปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใช้พื้นที่นาข้าว เป็นพื้นที่ในการปลูกพืชปุ๋ยสด แต่เนื่องจากปลูกข้าวเป็นวิถีชีวิตและเป็นวัฒนธรรมของเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน จึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก โดยการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ต้นทุน) และค่าไถ เพื่อให้เกษตรกรได้แบ่งพื้นที่ปลูกข้าว มาปลูกพืชปุ๋ยสดแทน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดอุปทานข้าวเปลือก ประกอบกับพื้นที่นาได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สำหรับเป็นรากฐานในการลดต้นทุนการผลิตข้าวสำหรับฤดูกาลถัดไป
	       กรมการข้าว และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	กิจกรรม
	1.2 วัตถุประสงค์
	3.1 เพื่อลดอุปทานข้าวเปลือกโดยการปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนในนาข้าว
	3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบำรุงดิน
	3.3 เพื่อตัดวงจรศัตรูพืชโดยการพักดิน (ลดรอบการทำนา)
	1.3 พื้นที่ดำเนินการ  10  จังหวัด
	ภาคเหนือ  2  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดนครสวรรค์ และสุโขทัย
	ภาคกลาง  5  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดนนทบุรี  อ่างทอง  สิงห์บุรี สุพรรณบุรี  และสมุทรสาคร
	ภาคใต้  3  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดตรัง สงขลา และสตูล
	1.4 เป้าหมาย พื้นที่จำนวน   200,000  ไร่
	1.5 ระยะเวลาดำเนินการ  7  เดือน (ตั้งแต่ ธันวาคม 2560 – มิถุนายน 2561)
	1.6 วิธีการดำเนินงาน
	1.6.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการให้จังหวัดรับทราบสถานการณ์และนโยบายการผลิตข้าวครบวงจรของรัฐ รวมทั้งอภิปราย ระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางไปปฏิบัติในพื้นที่
	1.6.2 สถานีพัฒนาที่ดินเป็นผู้สำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการ โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าว ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานและมีแนวโน้มในการทำนาปรัง
	1.6.3 ประชุมหารือหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย อาทิ ธ.ก.ส. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการรับทราบสถานการณ์และนโยบายการผลิตข้าว และข้อเสนอโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสดให้รับทราบแนวทางปฏิบัติ
	แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ดังนี้
	1) คณะกรรมการบริหารโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสดฤดูนาปรังปี 2561 เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ ทำหน้าที่ 
	(1) กำกับ ดูแลและตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิตและผลลัพธ์ที่โครงการกำหนดให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 
	(2) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
	(3) ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการ
	(4) แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมตามความจำเป็น
	2) คณะทำงานอำนวยการและตรวจสอบพื้นที่ระดับจังหวัด ทำหน้าที่ 
	(1) กำกับ ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ 
	(2) ตรวจสอบพื้นที่ปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
	(3) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
	(4) แต่งตั้งผู้ประสานงานเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามความเหมาะสม
	1.6.4 รับสมัครเกษตรกร ที่แสดงความจำนงในการเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้
	1) คุณสมบัติ และเงื่อนไขของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
	(1) มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว
	(2) เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) ตามทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
	(3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีพื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน ซึ่งมีศักยภาพในการทำนาปรัง และพื้นที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่นา รายละไม่เกิน 15 ไร่
	(4) เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หากไม่มีต้องเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. เพื่อประโยชน์ในการรับเงินค่าใช้จ่ายหลังจากได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
	(5) เกษตรกรห้ามนำพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไปทำนาปรังในฤดูการผลิต 2561 (1 พ.ย. 60 -30 เม.ย. 61)
	2) การรับสมัคร เกษตรกรยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ
	3) การบันทึกข้อมูลลงระบบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประมวลผลจำนวนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
	1.6.5 รวบรวมข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชปุ๋ยสด โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ๆ ที่ขอรับบริการจากภาครัฐ
	1.6.6 กรมพัฒนาที่ดิน สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ต้นทุน) ให้เกษตรกร และงบประมาณค่าไถ จำนวน 2 ครั้ง คือ
	การไถครั้งที่ 1  เป็นการไถเตรียมดิน เป้าหมาย 200,000 ไร่ จะสนับสนุนค่าไถให้เกษตรกร ไร่ละ 500 บาท หากเกษตรกรเจ้าของแปลงมีรถไถเป็นของตนเองสามารถดำเนินการได้เอง หรือรวมกลุ่มกันในการจัดหารถไถมาดำเนินการเตรียมดิน หากไม่สามารถดำเนินการได้ กรมพัฒนาที่ดินจะจัดจ้างรถไถมาดำเนินการให้
	การไถครั้งที่ 2  เป็นการไถกลบพืชปุ๋ยสดจำนวน 200,000 ไร่ กรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุนค่าไถให้กับเกษตรกรเจ้าของแปลง โดยดำเนินการเช่นเดียวกับการไถพื้นที่ดำเนินการในครั้งที่ 1
	1.6.7 กรมพัฒนาที่ดิน จะจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนสนับสนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
	1.6.8 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้เรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาพืชปุ๋ยสด แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการเอง สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับเกษตรกรตรวจสอบการปฏิบัติงาน
	1.6.9 เกษตรกรดำเนินการเตรียมดินปลูก ดูแลรักษา และไถกลบพืชปุ๋ยสด ในระยะเวลา 45 – 60 วัน เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของดินช่วยทำให้ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น
	1.6.10 หลักการและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณใช้หลักเกณฑ์เดียวกับโครงการฯ ปี 2559/60 คือ เบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เกษตรกรโดยตรง โดยโอนเงินผ่านบัญชีเกษตรกร ของ ธ.ก.ส. ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกับ ธ.ก.ส. คือ 1) การไถเตรียมดิน และ 2) การไถกลบพืชปุ๋ยสด
	1.6.11 การติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม ดำเนินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำหรับการติดตามงานภายในหน่วยงาน ดำเนินการดังนี้
	1) ส่วนกลาง/สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 9 10 และ 12 มีการติดตามสุ่มตรวจเยี่ยมแปลง และรายงานผลการติดตามงานทุกเดือน
	2) สถานีพัฒนาที่ดิน 10 จังหวัด ตรวจเยี่ยมแปลง และรายงานผลการดำเนินงานในระบบรายงานทุกเดือน
	1.7. แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลาการดำเนินงาน)
	กรอบระยะเวลาดำเนินการ
	กิจกรรม
	มิ.ย.61
	พ.ค.61
	เม.ย.61
	มี.ค.61
	ก.พ.61
	ม.ค.61
	ธ.ค.60
	1. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยว
	ข้อง ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ
	2. ประชุมเกษตรกรชี้แจงโครงการ คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมโครงการและรับสมัครเกษตรกร 
	 
	3. ให้ความรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเรื่องการปลูกและดูแลรักษาพืชปุ๋ยสด
	4. จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนพร้อมส่งถึงพื้นที่ดำเนินการ
	 
	5. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
	6. เกษตรกรไถเตรียมดินและหว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกพืชปุ๋ยสด
	 
	7. เกษตรกรดูแลรักษาแปลงพืชปุ๋ยสด
	8. เกษตรกรไถกลบต้นพืชปุ๋ยสด 
	9. การประเมินผลโครงการ
	หมายเหตุ   ระยะเวลาการดำเนินงานสามารถปรับให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการปลูกในแต่ละพื้นที่
	1.8 Road Map การดำเนินงานโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561
	กรมพัฒนาที่ดิน
	/
	1.9 งบประมาณดำเนินการ
	งบประมาณตามกิจกรรมดำเนินการ กรอบวงเงิน 240,000,000 บาท โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 240,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
	หมายเหตุ
	งบประมาณ (บาท)
	เป้าหมาย
	240,000,000
	200,000 ไร่
	งบดำเนินงาน
	200,000,000
	1. ค่าไถ
	100,000,000
	- ครั้งที่ 1 ไถเตรียมดิน พื้นที่ 200,000 ไร่  
	ครั้งละ 500 บาท
	100,000,000
	- ครั้งที่ 2 ไถกลบพืชปุ๋ยสด พื้นที่ 200,000 ไร่ ครั้งละ 500 บาท
	33,000,000
	1,000 ตัน
	2. ค่าเมล็ดพันธุ์ต้นทุน
	พื้นที่ดำเนินการ 200,000 ไร่ๆ ละ 5 กก. 
	ใช้เมล็ดพันธุ์
	จำนวน 1,000 ตัน โดยจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากภาคเอกชน (จำนวน 1,000 ตัน x ราคาตันละ 33,000 บาท)
	150,000
	15,000 ราย
	3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของ ธ.ก.ส. (จำนวน 15,000 รายๆ ละ 10 บาท)
	6,850,000
	4. ค่าบริหารโครงการ 
	หมายเหตุ 1. งบประมาณ จำนวน 240,000,000 บาท (เฉลี่ย 1,200 บาท/ไร่)
	2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ
	1.10 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
	1.10.1 หน่วยงานหลัก         กรมพัฒนาที่ดิน
	1.10.2 หน่วยงานสนับสนุน         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
	1.11 การติดตามและประเมินผล
	1.11.1 ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจรและคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ทำหน้าที่ ติดตาม กำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่
	1.11.2 ระดับอำนวยการ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารโครงการประสานงานและอำนวยการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
	1.11.3 ระดับกรมฯ โดยเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน มีการติดตามการดำเนินการโครงการให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ โดย
	1) ส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 9 10 และ 12 มีการติดตามสุ่มตรวจเยี่ยมแปลงและรายงานผลการติดตามงานทุกเดือน
	2) สถานีพัฒนาที่ดิน 10 จังหวัด ตรวจเยี่ยมแปลงและรายงานผลการดำเนินงานในระบบรายงานทุกเดือน
	1.11.4 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลโครงการในภาพรวม
	1.12 ประโยชน์ที่จะได้รับ
	1.12.1 สามารถลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังได้ 200,000 ไร่ ผลผลิต 128,800 ตันข้าวเปลือก 
	คิดเป็น 85,008  ตันข้าวสาร
	1.12.2 ทำให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานข้าว สอดคล้องกับนโยบายการตลาดนำการผลิต
	1.12.3 เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการไถกลบพืชปุ๋ยสด
	1.12.4 ช่วยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว
	1.13 ผลผลิต (Output)
	1.13.1 ลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง ใน 10 จังหวัด 
	1.13.2 พื้นที่ด้านการเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน  200,000  ไร่
	1.14 ผลลัพธ์ (Outcome)
	1.14.1 พื้นที่ด้านการเกษตร  200,000  ไร่ มีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น คุณภาพดินดีขึ้น
	1.14.2 ลดอุปทานข้าวเปลือกได้  128,800  ตันข้าวเปลือก 
	1.14.3 ลดการใช้น้ำจากชลประทานได้  240  ล้านลูกบาศก์เมตร
	1.15 ผลกระทบ (Impact)
	1.15.1 เชิงบวก 
	1) การลดพื้นที่ปลูกข้าวทำให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์ อุปทาน
	2) เกษตรกรเข้าใจระบบการผลิตที่สอดคล้องกับการตลาด
	3) เกษตรกรเข้าใจการบริหารจัดการดิน พืช ปุ๋ย
	4) สร้างนวัตกรรมการผลิตข้าว ในรูปแบบการลดใช้สารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	1.15.2 เชิงลบ
	ไม่มี
	1.16 การประเมินผลโครงการ  ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	1.17 ตัวชี้วัด  
	1.17.1 พื้นที่ปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2560/61  ลดลงจำนวน 200,000 ไร่
	1.17.2 ร้อยละ 70 ของเกษตรกรมีความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด

	บทที่
	บทที่ 2
	แนวทางการดำเนินโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561
	2.1 แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
	สถานีพัฒนาที่ดิน 10 จังหวัด ที่มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการโดยแจ้งวิธีการดำเนินงานและเงื่อนไขต่าง ๆ และทำความเข้าใจกับเกษตรกรเป้าหมาย พื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน ซึ่งมีศักยภาพในการทำนาปรัง และไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือโครงการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปประกอบกิจกรรมอื่นเป็นการถาวร ฯลฯ ซึ่งเมื่อเกษตรกรเข้าใจในรายละเอียดของโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสดแล้ว ให้เขียนรายละเอียดลงในใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กรมพัฒนาที่ดินระบุ ส่งให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินรวบรวมและนำไปให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น
	2.2  ขั้นตอนการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน 
	หลังจากการตรวจสอบชื่อเกษตรกรและพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อย ให้ สพด. ดำเนินการ ดังนี้
	2.2.1 จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการ โดยขอให้แจ้งหลักการ วิธีการทำงานร่วมกันของเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ชี้แจงเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน และรายละเอียดและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าไถ โดย ธ.ก.ส. จะเป็นผู้จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยแจ้งให้เกษตรกรทราบอย่างชัดเจน
	2.2.2 กผง. จัดทำแผนการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ต้นทุนให้กับสถานีพัฒนาที่ดิน ตามเป้าหมายพื้นที่ ที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับโครงการฯ อื่น จากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว
	2.2.3 สพด. จัดทำแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินงาน และจัดส่งให้ กผง. เพื่อรวบรวมส่งอธิบดีและรองอธิบดี ทราบและเพื่อการติดตามงาน
	2.2.4 กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการ กรอบการดำเนินงาน การบริหารโครงการ กำกับ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการรวมทั้งให้แต่งตั้งคณะทำงาน บุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
	2.2.5 กผง. ติดตามการดำเนินงานของ สพด. และให้รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ที่คาดว่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
	2.3  การเตรียมดิน
	เกษตรกรจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเตรียมดินด้วยตนเอง ซึ่งรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินไร่ละ 500 บาท โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
	2.3.1 กรณีที่เกษตรกรมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรของตนเอง สามารถใช้เครื่องจักรกลของตนเองเตรียมดินในพื้นที่ของตนเองได้ หรือเกษตรกรอาจรวมกลุ่มกันและจ้างรถไถมาดำเนินการ หรือหากเกษตรกรไม่สามารถจัดหารถไถได้ ให้เกษตรกรรวมกลุ่มและขอให้สถานีพัฒนาที่ดินช่วยดำเนินการจัดหารถไถให้
	2.3.2 กรณีการจ่ายเงินค่าไถ เมื่อเกษตรกรหรือผู้รับจ้างได้ดำเนินการไถเตรียมดินเรียบร้อยแล้ว ให้มีการตรวจสอบพื้นที่ที่ดำเนินการโดยให้ลงรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการตรวจรับจ้างการไถของกรมพัฒนาที่ดิน และให้มีผู้ลงลายมือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการจริงและเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ เกษตรกร เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และพยาน จากนั้นให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินรวบรวมใบตรวจรับการจ้างไถ และสรุปรายชื่อพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ส่งเข้าในระบบ เพื่อตรวจสอบและรวมรวบส่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร และในกรณีที่เกษตรกรรวมกลุ่มจ้างไถ ให้รวบรวมเงินจากเกษตรกรส่งมอบให้ผู้รับจ้างไถ ส่วนกรณีที่เกษตรกรจ้างไถเองให้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างโดยตรง
	              เกษตรกรผู้ยื่นคำขอ            เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน
	     (..............................................................)
	ลงชื่อ     ผอ.สพด.
	     (..............................................................)
	ลงชื่อ     เจ้าหน้าที่ สพด.
	      (..............................................................)
	ลงชื่อ.............................................................เกษตรกรเจ้าของพื้นที่
	  4. หากมีการตรวจสอบภายหลัง แล้วพบว่าการขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับ 2 โครงการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินที่รับมาทั้งหมดให้กับ กรมพัฒนาที่ดิน
	  3. บุคคลในครัวเรือนของข้าพเจ้าจะไม่รับการสนับสนุน หรือเข้าร่วมกับ 2 โครงการดังกล่าว
	(2) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561
	(1) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 
	  2. ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และไม่ได้รับการสนับสนุนจาก 2 โครงการ ได้แก่ 
	  1. ขอยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 กรมพัฒนาที่ดินจำนวน .................. ไร่
	วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........................
	   เขียนที่.................................................................
	     (..........................................)                    (..........................................)
	     (..........................................)              (............................................)
	      วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ..........
	      เขียนที่………………………………………………….
	           อื่น ๆ
	           เปลี่ยนใจกลับไปปลูกข้าว เนื่องจาก......................................................................................................
	           คุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการ ฯ
	      เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ                     เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน      
	       (..........................................)          (..........................................)
	ประเภทบัญชี................................................
	ชื่อบัญชี.........................................................
	  ( นส.2 ( นส.3 ( นส.4 ( นส.5 ( อื่น ๆ (ระบุ)   
	( ส.ป.ก. 4 - 01 ( สัญญาเช่า ( สัญญาเช่าซื้อ    ( โฉนด
	- ประเภทเอกสารสิทธิ์
	พิกัด (UTM)  X:      Y:      
	อำเภอ      จังหวัด     
	  หมู่ที่     บ้าน    ตำบล     
	คำนำหน้าชื่อ                 ชื่อ         นามสกุล               
	เลขประจำตัวประชาชน  (((((((((((((
	หมายเหตุ : ผู้มาใช้สิทธิ์ยื่นแบบใบสมัครแทน
	โทรศัพท์    
	ตำบล   อำเภอ   จังหวัด      
	ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่  หมู่ที่  บ้าน   
	คำนำหน้าชื่อ                 ชื่อ         นามสกุล               
	    ปีงบประมาณ 2561........สถานีพัฒนาที่ดิน....................
	 (แบบฟอร์มใบสมัครรายบุคคล)
	2.4  การไถ
	เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง สภาพดินส่วนใหญ่จะเป็นดินค่อนข้างเหนียว และบางพื้นที่ยังมีน้ำขังอยู่บ้าง ดังนั้นในการเตรียมดินจึงต้องใช้เครื่องจักรกล เพื่อเบิกพื้นที่ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ดำเนินการในขณะนั้น นอกจากนี้หากพื้นที่และสภาพดินที่มีน้ำขัง อาจต้องทำการระบายน้ำออกไปด้านข้างก่อน จึงค่อยไถพรวนอีกครั้งเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด หรือจนกว่าพื้นที่อยู่ในระดับความชื้นเหมาะสมที่เกษตรกรสามารถทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ได้
	หมายเหตุ 1. กรณีที่เตรียมดินแล้วยังมีน้ำขังเหนือผิวดินหรือพิจารณาแล้วดินยังไม่เซ็ทตัวเท่าที่ควร ควรปล่อยทิ้งดินไว้อย่างน้อย 1 วัน แล้วค่อยทำการหว่านปอเทือง
	2. กรณีที่เกษตรกรมีเครื่องจักรกลทางการเกษตร และมีความพร้อมที่จะดำเนินการไถในพื้นที่ของตนเองให้สามารถดำเนินการได้ ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ สพด.
	2.5  การหว่านเมล็ดพันธุ์และการดูแลรักษา
	ควรใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในอัตราประมาณ 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือน้อยกว่า ซึ่งในการเจริญเติบโตของปอเทืองไม่ชอบพื้นที่มีน้ำขัง เพราะจะทำให้ออกดอกช้า และเมื่อปอเทืองเจริญเติบโตอาจไม่มีความจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยหรือฉีดยาป้องกันศัตรูพืช หรือจำเป็นค่อนข้างน้อย เนื่องจากในพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ซึ่งมีการสะสมของปุ๋ยเคมีมากอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้การดูแลรักษาต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่ดำเนินการของแต่ละพื้นที่ด้วย หรือเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน อาจต้องให้คำแนะนำเกษตรกรตามความเหมาะสม
	2.6  การไถกลบ
	จะดำเนินการเช่นเดียวกับการไถเตรียมดินโดยจะใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในการไถกลบต้นปอเทือง เพื่อให้เป็นปุ๋ยลงไปในดิน และทำการไถเตรียมดินให้พร้อมสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ควรแนะนำให้เกษตรกรไถเตรียมดินให้พร้อมสำหรับฤดูกาลเพาะปลูก ภายในระยะเวลาของโครงการด้วย
	2.7  การเบิกจ่ายเงิน
	จะแบ่งการเบิกจ่ายออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
	2.7.1 ครั้งที่ 1 เบิกจ่ายเงินค่าไถเตรียมดินไร่ละ 500 บาท จำนวน 200,000 ไร่ เมื่อเกษตรกรไถเตรียมดินเพื่อปลูกพืชปุ๋ยสดเรียบร้อย ทั้งนี้ จะต้องมีการตรวจสอบการไถโดยให้มีผู้ลงนามรับรอง 4 คน(ตามแบบฟอร์มของกรมพัฒนาที่ดิน) จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินต้องรวบรวมรายชื่อเกษตรกร พร้อมใบตรวจรับการไถเตรียมดิน สรุปส่งกองแผนงานเพื่อรวบรวมส่งสำนักงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไป
	2.7.2 ครั้งที่ 2 เบิกจ่ายเงินค่าไถกลบพืชปุ๋ยสด ไร่ละ 500 บาท จำนวน 200,000 ไร่ เมื่อเกษตรกรไถกลบพืชปุ๋ยสดเสร็จแล้ว สถานีพัฒนาที่ดินต้องรวบรวมรายชื่อเกษตรกร พร้อมใบตรวจรับการไถกลบพืชปุ๋ยสด สรุปส่งกองแผนงานเพื่อรวบรวมส่งสำนักงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต่อไป
	2.8  การติดตามและรายงานผล
	2.8.1  สพด. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ โดยบันทึกข้อมูลผ่านทาง Web site ของกรมฯ
	2.8.2  กผง. สรุปความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค เสนอกรมฯ เพื่อทราบความก้าวหน้าโครงการ เป็นระยะๆ
	2.9 คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน
	ที่ 29/2561
	เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561
	2.10 พื้นที่เป้าหมายโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
	(โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว รอบที่ 2)
	ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)
	พื้นที่เป้าหมายโครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
	(โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว รอบที่ 2)
	ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)
	จำนวนเกษตรกร (ราย)
	พื้นที่เข้าร่วมโครงการ (ไร่)
	พื้นที่เป้าหมาย
	สพข./สพด.
	ลำดับ
	0
	0.00
	20,000.00
	นนทบุรี 
	1
	258
	3,099.75
	20,000.00
	สิงห์บุรี 
	2
	793
	10,038.00
	20,000.00
	สุพรรณบุรี
	3
	74
	836.90
	20,000.00
	อ่างทอง
	4
	1,125
	13,974.65
	80,000.00
	รวม สพข. 1
	142
	1,606.00
	20,000.00
	สุโขทัย
	5
	659
	9,129.00
	20,000.00
	นครสวรรค์
	6
	801
	10,735.00
	40,000.00
	รวม สพข. 9
	0
	0.00
	20,000.00
	สมุทรสาคร
	7
	0
	0.00
	20,000.00
	รวม สพข. 10
	671
	4,060.25
	20,000.00
	สงขลา 
	8
	1,064
	4,196.20
	20,000.00
	สตูล
	9
	143
	610.75
	20,000.00
	ตรัง
	10
	1,878
	8,867.20
	60,000.00
	รวม สพข. 12
	3,804
	33,576.85
	200,000.00
	รวมทั้งหมด
	2.11 แผนการจัดหาเมล็ดพันธุ์ (ต้นทุน) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
	(โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว รอบที่ 2)
	ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)
	แผนการจัดหาเมล็ดพันธุ์ (ต้นทุน) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
	(โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว รอบที่ 2)
	ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น(บาท)
	จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องจัดหา(กก.)
	พื้นที่ดำเนินโครงการ(ไร่)
	พื้นที่เป้าหมายโครงการ(ไร่)
	หมายเหตุ
	สพข./สพด.
	ลำดับที่
	 
	2,305,817.25
	69,873.25
	13,974.65
	80,000.00
	 สพข.1
	 
	                  -   
	                 -   
	              -   
	20,000.00
	นนทบุรี
	1
	 
	511,458.75
	15,498.75
	3,099.75
	20,000.00
	สิงห์บุรี
	2
	 
	1,656,270.00
	50,190.00
	10,038.00
	20,000.00
	สุพรรณบุรี
	3
	 
	138,088.50
	4,184.50
	836.90
	20,000.00
	อ่างทอง
	4
	1,771,275.00
	53,675.00
	10,735.00
	40,000.00
	สพข.9
	 
	264,990.00
	8,030.00
	1,606.00
	20,000.00
	สุโขทัย
	5
	 
	1,506,285.00
	45,645.00
	9,129.00
	20,000.00
	นครสวรรค์
	6
	0.00
	0.00
	0.00
	20,000.00
	สพข.10
	 
	                  -   
	                 -   
	              -   
	20,000.00
	สมุทรสาคร
	7
	 
	1,463,088.00
	44,336.00
	8,867.20
	60,000.00
	 สพข.12
	 
	669,941.25
	20,301.25
	4,060.25
	20,000.00
	สงขลา
	8
	 
	692,373.00
	20,981.00
	4,196.20
	20,000.00
	สตูล
	9
	 
	100,773.75
	3,053.75
	610.75
	20,000.00
	ตรัง
	10
	 
	5,540,180.25
	167,884.25
	33,576.85
	200,000.00
	รวมทั้งสิ้น
	2.12 แบบฟอร์มต่างๆ และขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลออนไลน์
	โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
	พื้นที่ 10 จังหวัด
	กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	1. ข้อมูลเกษตรกร
	เลขประจำตัวประชาชน  (((((((((((((
	2. พื้นที่ดำเนินการ (ที่ตั้งแปลง) 
	3. พื้นที่ทั้งหมดของเกษตรกร .................................ไร่
	หมายเหตุ : ให้ดูข้อมูลประกอบจากจากเล่มเขียว หรือใบแจ้งขอการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
	4. พื้นที่เข้าร่วมโครงการ  .................................ไร่
	5. เลขบัญชี ธกส. ที่ใช้ในการโอนเงิน 
	เลขที่บัญชี  ((((((((((((
	ลงชื่อ ...........................................   ลงชื่อ ...........................................
	เอกสารประกอบการสมัคร
	1. สำเนาบัตรประชาชน
	2. สำเนาทะเบียนบ้าน
	3. สำเนาหน้าสมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเล่มเขียวทะเบียนเกษตรกร)
	4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.(บัญชีออมทรัพย์เล่มสี แดง เขียว หรือ น้ำเงิน)
	* ให้ สพด. เก็บข้อมูลเอกสารไว้เป็นหลักฐานด้วย
	แบบฟอร์มการเบิกจ่ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส.
	โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561
	พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน (ID) (((((((((((((
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
	ชื่อ - สกุล .......................................................................................................................................... 
	 
	ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่...............หมู่ที่.............บ้าน........................................................ 
	 
	ตำบล................................อำเภอ....................................จังหวัด........................................................
	 
	โทรศัพท์.......................................................
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2. พื้นที่ดำเนินการ (ที่ตั้งแปลง)
	หมู่ที่.............บ้าน........................................ตำบล...............................................
	 
	อำเภอ..........................................................จังหวัด.............................................
	 
	พิกัด (UTM)  X : ………………………….………. Y : ………………………..………………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 ไร่
	 
	 
	 
	3. พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น
	 
	4. เลขที่บัญชี (ธกส.)                  ((((((((((((
	                                           (โปรดตรวจสอบการ Active (ความเคลื่อนไหว) ของบัญชี)
	 
	5. ผลการดำเนินงาน
	จำนวน
	วัน/เดือน/ปี
	     5.1 ไถครั้งที่ 1 (วันที่ไถเตรียมดินเสร็จสิ้น)
	ไร่ 
	 
	 
	 
	เอกสารแนบ (ไฟล์ .JPG/JPEG)
	เอกสารตรวจรับ (ค่าไถ ครั้งที่ 1 ไถเตรียมดิน )
	(ผู้ลงนาม เกษตรกรเจ้าของพื้นที่/เจ้าหน้าที่ สพด./ผอ.สพด.)
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