


 ������ก�	
��������	�ก�	���ก�������
 �� 2560   � � �  | ก 

 

คํานํา 

 

จากสถานการณ	การผลิตสินค�าข�าว อุปทานมากกว�าอุปสงค	 ผลผลิตข�าวไม�สมดุลกับความต�องการ
ตลาด ส�งผลให�มีปริมาณผลผลิตส�วนเกิน (Oversupply) ทําให�มีสต็อกปลายป0สะสมไปยังฤดูการผลิตป0ถัดไป 
ซ่ึงส�งผลให�เกิดความผันผวนของราคา โดยเฉพาะในช�วงฤดูกาลท่ีมีผลผลิตออกสู�ตลาดมาก โดยท่ีป;จจุบันยังไม�
รวมข�าวในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจํานําข�าวเปลือก ดังนั้น รัฐบาลจึงต�องกําหนดนโยบายข้ึนมาเพ่ือ
ดูแลและแก�ไขป;ญหาเรื่องข�าว โดยให�แต�งต้ังคณะกรรมการด�านข�าวท้ังในส�วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ	 
และกระทรวงพาณิชย	 มาทํางานเชิงบูรณาการร�วมกัน ภายใต�นโยบายด�านการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ	 ได�ให�หน�วยงานท่ีมีภารกิจตามแผนการผลิตข�าวครบวงจรสนับสนุนมาตรการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข�าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลายเพ่ือเปCนแรงจูงใจให�เกษตรกรลดรอบการปลูกข�าว โดยการ
ปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน  

กรมพัฒนาท่ีดิน ได�จัดทําโครงการปลูกพืชปุEยสด โดยส�วนหนึ่งให�เกษตรกรปลูกพืชปุEยสด ซ่ึงเปCน
พืชตระกูลถ่ัว เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ	และรับซ้ือคืน และอีกส�วนหนึ่งให�เกษตรกรปลูกเปCนพืชปุEยสดและไถกลบ 
โครงการนี้นอกจากเกษตรกรจะมีรายได�จากการจําหน�ายเมล็ดพันธุ	พืชปุEยสด และยังได�รับได�ประโยชน	จากการ
ปรับปรุงบํารุงดินอีกด�วย 

หวังเปCนอย�างยิ่งว�าคู�มือฉบับนี้ จะเปCนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี เปCนเครื่องมือ
ผู�บริหารในการติดตามการดําเนินงาน ตลอดจนเปCนเครื่องมือให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องใช�เปCนแนวทางในการดําเนินงาน
โครงการปลูกพืชปุEยสด ได�เปCนอย�างดี เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ ฯ ให�บรรลุวัตถุประสงค	 และเปCนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 

 
 
 

กลุ�มโครงการพิเศษ 
กองแผนงาน 

พ.ย. 2559 
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โครงการปลกูพืชปุ�ยสด 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

ความสอดคล องกับนโยบาย : แผนการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจร 
 

1. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ�การผลิตสินค�าข�าว อุปทานมากกว�าอุปสงค� ผลผลิตข�าวไม�สมดุลกับความต�องการตลาด 
กล�าวคือ ผลผลิตจะมีประมาณป#ละ 36.80 ล�านตันข�าวเปลือก หรือ 24.29 ล�านตันข�าวสาร ขณะท่ีความต�องการ
ของตลาดข�าวมีประมาณป#ละ 31.00 ล�านตันข�าวเปลือก หรือ 20.46 ล�านตันข�าวสาร ท้ังนี้ ความไม�สมดุลดังกล�าว 
ส�งผลให�มีปริมาณผลผลิตส�วนเกิน (Oversupply) ประมาณป#ละ 5.80 ล�านตันข�าวเปลือก หรือ 3.83 ล�านตัน
ข�าวสาร ทําให�มีสต็อกปลายป#สะสมไปยังฤดูการผลิตป#ถัดไป ซ่ึงส�งผลให�เกิดความผันผวนของราคา โดยเฉพาะในช�วง
ฤดูกาลท่ี มีผลผลิตออกสู� ตลาดมาก โดยท่ีปIจจุบันยั งไม� รวมข� าวในสต็อกของรั ฐบาลตามโครงการ 
รับจํานําข�าวเปลือก ดังนั้น รัฐบาลจึงต�องกําหนดนโยบายข้ึนมาเพ่ือดูแลและแก�ไขปIญหาเรื่องข�าว โดยให�แต�งต้ัง
คณะกรรมการด�านข�าว ท้ังในส�วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� และกระทรวงพาณิชย� มาทํางานเชิงบูรณาการ
ร�วมกัน ภายใต�นโยบายด�านการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจร 

สําหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ได�มีการแต�งต้ังคณะกรรมการฯ เพ่ือดูแลเรื่องข�าว 2 คณะ คือ 
คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ�มสินค�าข�าว และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการ 
วางแผนการผลิตข�าวครบวงจร โดยได�ร�วมกันพิจารณาวางแผนการผลิต (กษ.) และการตลาด (พณ.)โดยใช�หลักคิด 
“ตลาดนําการผลิต หรือ ผลิตให มีปริมาณตรงกับความต องการของตลาด” เพ่ือมิให�เกิดปIญหากระทบเรื่อง
ราคาและการส�งออก ซ่ึงคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตข�าวครบวงจร 
ได�ดําเนินการตามแผนการผลิตข�าวครบวงจร ตามกรอบระยะเวลา 6 เดือน 12 เดือน และ 18 เดือน โดยกําหนด 
ให�มีแผนงานส�งเสริมการผลิตข�าวให�มีประสิทธิภาพ ป# 2559/60 ภายใต�แผนการผลิตข�าวครบวงจรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ� จํานวน 8 มาตรการ ได�แก� 1) การวางแผนการเพาะปลูกข�าวป# 2559/60 2) การข้ึนทะเบียน
เกษตรกรผู�ปลูกข�าวป# 2559/60 3) การจัดการปIจจัยการผลิตข�าว 4) การลดต�นทุนการผลิตข�าว 5) การปรับ 
เปลี่ยนการปลูกข�าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย หรือกิจกรรมอ่ืน 6) การสร�างชาวนารุ�นใหม�  7) การวิจัยและพัฒนา
พันธุ�ข�าว และ 8) การพัฒนาผลิตภัณฑ�ข�าวท่ีมีมูลค�าเพ่ิม ท้ังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ� ได�ให�หน�วยงานท่ีมี
ภารกิจตามแผนการผลิตข�าวครบวงจร สนับสนุนมาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกข�าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย  
เพ่ือเปTนแรงจูงใจให�เกษตรกรลดรอบการปลูกข�าว โดยการปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน  

กรมพัฒนาท่ีดิน ได�จัดทําโครงการปลูกพืชปุUยสด โดยส�วนหนึ่งให�เกษตรกรปลูกพืชปุUยสด ซ่ึงเปTนพืช
ตระกูลถ่ัว เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�และรับซ้ือคืน และอีกส�วนหนึ่งให�เกษตรกรปลูกเปTนพืชปุUยสดและไถกลบ โครงการนี้
นอกจากเกษตรกรจะมีรายได�จากการจําหน�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด และยังได�รับได�ประโยชน�จากการปรับปรุงบํารุง
ดินอีกด�วย 
 

2. วัตถุประสงค0 
 

2.1 เพ่ือลดพ้ืนท่ีการปลูกข�าวในฤดูนาปรังป# 2560 
2.2 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 
2.3 เพ่ือปรับปรุงบํารุงดินโดยใช�พืชปุUยสด  
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3. พ้ืนท่ีดําเนินการ  พ้ืนท่ี  19  จังหวัดลุ�มน้ําเจ�าพระยา 

ประกอบด�วย สมุทรปราการ  นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ�างทอง  ลพบุรี สิงห�บุรี สุพรรณบุรี  
นครปฐม  ชัยนาท  สระบุรี  นครนายก  อุตรดิตถ�  นครสวรรค�  กําแพงเพชร  ตาก  สุโขทัย  พิษณุโลก และ 
พิจิตร 
 

4. เป4าหมาย  ดําเนินการในพ้ืนท่ี 200,000 ไร� (รับซ้ือเมล็ดพันธุ�คืน 50,000 ไร� , ไถกลบเปTนปุUยพืชสด 150,000 ไร�) 
 

ลําดับ พ้ืนท่ีเป4าหมาย จํานวน   ลําดับ พ้ืนท่ีเป4าหมาย จํานวน 

    (ไร8)       (ไร8) 
1 สมุทรปราการ 1,300  11 สระบุรี 16,000 
2 นนทบุรี 500  12 นครนายก 8,000 
3 ปทุมธานี 6,400  13 อุตรดิตถ� 14,900 

4 พระนครศรีอยุธยา 10,700  14 นครสวรรค� 31,450 
5 อ�างทอง 2,700  15 กําแพงเพชร 22,180 
6 ลพบุรี 10,700  16 ตาก 3,300 
7 สิงห�บุรี 13,300  17 สุโขทัย 840 
8 สุพรรณบุรี 10,700  18 พิษณุโลก 16,400 
9 นครปฐม 8,000  19 พิจิตร 14,630 

10 ชัยนาท 8,000     
รวมท้ังส้ิน 19 จังหวัด พ้ืนท่ี  200,000ไร8 

 
 

5. วิธีการดําเนินงาน 
5.1 ประสานข�อมูล เกษตรกรท่ีปลูกข�าวนาปรังในฤดูการผลิตท่ีผ�านมา จากสํานักงานเกษตรและสหกรณ�

จังหวัด เพ่ือใช�เปTนฐานข�อมูลในการกําหนดพ้ืนท่ี และคัดเลือกเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ 
5.2 กําหนดพ้ืนท่ีเปXาหมาย โดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีปลูกข�าวนาปรังในฤดูกาลผลิตท่ีผ�านมา และจากการ

สํารวจพ้ืนท่ีโดยสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด 
5.3 ประชุมหารือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� หน�วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� กลุ�มเกษตรกร 

และหน�วยงานท�องถ่ิน  โดยกรมพัฒนาท่ีดินเปTนเจ�าภาพหลัก เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ รับทราบสถานการณ�
และนโยบายการผลิตข�าว และข�อเสนอโครงการปลูกพืชปุUยสด เพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติ 

5.4 คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุ�มเกษตรกร ท่ีมีความพร�อมและสนใจเข�าร�วมโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค�
และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ โดยแยกออกเปTน 2 ส�วน ดังนี้ 

5.4.1 เกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการจะได�รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ� รายละไม�เกิน 20 ไร�  
5.4.2 เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีเข�าร�วมโครงการต�องปลูกพืชปุUยสด เพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดอย�างน�อย 1 ใน 4 

ส�วนของพ้ืนท่ี เช�น มีพ้ืนท่ีเข�าร�วมโครงการ 20 ไร� ต�องปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 5 ไร� และไถกลบ 15 ไร� 
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5.4.3 กรมพัฒนาท่ีดิน จะไถกลบให�เกษตรกร โดยสนับสนุนงบประมาณการไถให� ดังนี้ 
1) ในการไถเตรียมดินครั้งแรก เปXาหมาย 200,000 ไร� จะสนับสนุนค�าไถให�เกษตรกร ไร�ละ 500 

บาท โดยเกษตรกรต�องรวมกลุ�มกันในการจัดหารถไถมาดําเนินการเตรียมดิน ซ่ึงหากไม�สามารถดําเนินการได� กรม
พัฒนาท่ีดินจะจัดจ�างรถไถมาดําเนินการให� 

2) ในการไถกลบเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด ซ่ึงจะแบ�งออกเปTน 2 ส�วน 
ส�วนท่ี 1 พ้ืนท่ีท่ีทําการผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดเพ่ือขายคืนให�กรมพัฒนาท่ีดิน เปXาหมาย 

50,000 ไร� เกษตรกรต�องดําเนินการไถกลบเอง หลังจากเก็บเมล็ดพันธุ�เรียบร�อยแล�ว 
ส�วนท่ี 2 พ้ืนท่ีท่ีปลูกพืชปุUยสดและไถกลบพืชปุUยสด กรมพัฒนาท่ีดิน จะสนับสนุนค�าไถ

ให�กับเกษตรกรเจ�าของแปลง โดยดําเนินการเช�นเดียวกับการไถกลบพ้ืนท่ีในครั้งท่ี 1 
5.5 กรมพัฒนาท่ีดิน จะจัดหาเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด เพ่ือท่ีเปTนเมล็ดพันธุ�ต�นทุนสนับสนุนให�แก�เกษตรกรท่ีเข�า

ร�วมโครงการ ครัวเรือนละไม�เกิน 20 ไร� ท้ังนี้การจัดหาเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดจะใช�วิธีการรับซ้ือจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ี
กรมพัฒนาท่ีดินได�ส�งเสริมไว� (หากไม�สามารถจัดหาจากเกษตรกรได�ครบตามเปXาหมาย จะดําเนินการจัดหาจาก
เอกชนเพ่ือให�ครบตามเปXาหมาย) 

5.6 เจ�าหน�าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ให�ความรู�เรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาและเก็บเมล็ดพันธุ�ให�แก�
เกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการ เกษตรกรเปTนผู�บริหารจัดการท้ังหมด สําหรับการเตรียมดินให�เกษตรกรบริหารจัดการ
โดยการรวมกลุ�มดําเนินการ และให�เจ�าหน�าท่ีร�วมกับเกษตรกรตรวจสอบ  

5.7 การปลูก ดูแลรักษา เก็บเมล็ดพันธุ� และไถกลบซากพืชปุUยสด ในระยะเวลา 60-120 วัน 
5.8 กรมพัฒนาท่ีดินรับซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดจากเกษตรกรในราคา กก. ละ 20 บาท โดยต�องตรวจสอบ

คุณภาพของเมล็ดพันธุ� ตามมาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน 
5.9 หลังเก็บเมล็ดพันธุ� เกษตรกรไถซากพืชปุUยสดลงดิน จะเปTนการปรับโครงสร�างของดินช�วยทําให�ดินมี

อินทรียวัตถุเพ่ิมข้ึน 
 

6. ตัวช้ีวัด   
6.1 พ้ืนท่ีปลูกข�าวในฤดูนาปรัง ป# 2560 ลดลงจํานวน 200,000  ไร� 
6.2 ร�อยละ 80 ของเกษตรกรมีความรู�ในการผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 

 

  



������ก�	
��������	�ก�	���ก�������
 �� 2560 � � �  | 5 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  7  เดือน (ต้ังแต� พฤศจิกายน 2559 - พฤษภาคม 2560) 
 

กิจกรรม 
กรอบระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

1. กําหนดพ้ืนท่ีเปXาหมาย ประชุมหารือหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง ชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพ่ือรับทราบ
แนวทางปฏิบัติ 

 
      

2. คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุ�มเกษตรกร ท่ีมีความ
พร�อมและสนใจเข�าร�วมโครงการ เพ่ือจัดต้ังกลุ�มการผลิต
และจําหน�ายเมล็ดพันธุ� 

              

3. จัดหาเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด เพ่ือท่ีเปTนเมล็ดพันธุ�ต�นทุน               
4. เกษตรกรเตรียมดินและปลูกพืชปุUยสด 

 
 

     
5. แจกจ�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดให�แก�เกษตรกร
ผู�เข�าร�วมโครงการ 

              

6. เกษตรกรดูแลรักษา  

      
7. ให�ความรู�เรื่องการปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด               
8. เก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด               
9. การรับซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดจากเกษตรกร               
10. ไถกลบซากพืชปุUยสด 

   
 

   
11. การประเมินผลโครงการ               
 

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดําเนินงานสามารถปรับให�สอดคล�องกับช�วงเวลาการปลูกในแต�ละพ้ืนท่ี 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามกิจกรรมดําเนินการ  กรอบวงเงิน  383,490,000 บาท (โดยขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสํารองจ�ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปTน ป#งบประมาณ พ.ศ. 2559) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

กิจกรรม เป4าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท)  
งบดําเนินงาน 200,000 ไร8 383,490,000 
1. ค8าเตรียมดิน 
 

- ครั้งท่ี 1  พ้ืนท่ี  200,000  ไร�  ครั้งละ 500  บาท 
- ครั้งท่ี 2  พ้ืนท่ี  150,000  ไร�  ครั้งละ 500  บาท 

 175,000,000 
 

100,000,000 
75,000,000 

2. ค8าเมล็ดพันธุ0ต นทุน 
พ้ืนท่ี 200,000 ไร�ๆ ละ 5 กก. จํานวน 1,000 ตัน โดยจัดหาเมล็ดพันธุ� 
พืชปุUยสด (ต�นทุน) จากเกษตรกร จํานวน 1,000 ตัน x 29,750 บาท 

1,000 ตัน 29,750,000 

3. ค8ารับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ0จากเกษตรกร 
(พ้ืนท่ี 50,000 ไร� x ผลิตได�ไร�ละ 120 กก. x  ซ้ือคืนราคา กก. ละ 20 บาท) 
- ค�ารับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ�  50,000  ไร�  
- ค�าบริหารจัดการ 9.75  บาท / กก. 
  (ค�าเก็บเก่ียว นวด สี ฝIด บรรจุกระสอบ และค�าขนส�ง เปTนต�น) 

6,000 ตัน 
 
 
 

178,500,000 
 

120,000,000 
58,500,000 

4. ค8าประเมินผลโครงการ 1 โครงการ 240,000 

 

หมายเหตุ :  1. การรับซ้ือเมล็ดพันธุ�ต�นทุนจะรับซ้ือจากเกษตรกรเปTนอันดับแรก 
       2. การรับซ้ือเมล็ดพันธุ� กรมพัฒนาท่ีดินจะประเมินจากการปลูกและผลผลิตท่ีจะได�รับ 

 3. ค�าใช�จ�ายต�างๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันได�ทุกรายการ 
 4. ค�าใช�จ�ายในการจัดประชุมและให�ความรู�แก�เกษตรกรใช�งบปกติของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 

9. ประโยชน0ท่ีจะได รับ 
9.1 เกษตรกรมีรายได�จากการจําหน�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 2,400 บาท/ไร� เกษตรกรท่ีไถกลบจะสามารถ

ลดต�นการผลิตในรอบถัดไป เปTนเงิน 500 บาท/ไร� 
9.2 เมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดท่ีได�จากการผลิต กรมพัฒนาท่ีดินนําไปขยายผลและสนับสนุนให�เกษตรกรในพ้ืนท่ี

อ่ืนๆ ต�อไป 
9.3 เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการไถซากพืชปุUยสด 
9.4 ช�วยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาข�าว 
9.5 เกิดกลุ�มและเครือข�ายการผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ผลผลิต (Output) 
1. ลดพ้ืนท่ีการปลูกข�าวนาปรัง ใน  19  จังหวัด ลุ�มน้ําเจ�าพระยาได�  200,000  ไร� 
2. ได�เมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดสําหรับปรับปรุงบํารุงดิน  6,000  ตัน 
3. ได�ปรับปรุงบํารุงดิน  150,000 ไร�  

ผลลัพธ0 (Outcome) 
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1. เกษตรกรมีรายได�จากการจําหน�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดให�กรมพัฒนาท่ีดินไร�ละ  2,400  บาท  
2. พ้ืนท่ีได�รับการปรับปรุงบํารุงดิน  200,000  ไร� 

ผลกระทบ (Impact) 
เชิงบวก  

1. การลดพ้ืนท่ีปลูกข�าวทําให�เกิดสมดุลระหว�างอุปสงค� อุปทาน 
2. เกษตรกรเข�าใจระบบการผลิตท่ีสอดคล�องกับการตลาด 
3. เกษตรกรเข�าใจการบริหารจดัการดิน พืช ปุUย 
4. สนับสนุนและส�งเสริมการผลิตข�าว ในระบบเกษตรอินทรีย� 
5. สิ่งแวดล�อมดีข้ึนจากการใช�ปุUยอินทรีย�ชีวภาพ 

เชิงลบ 
ไม�มี 

 

10. การติดตามผลการดําเนินงาน 
10.1 ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตข�าว 

ครบวงจร และคณะทํางานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจรชุดท่ี 1-28 ทําหน�าท่ี ติดตาม  
กํากับ ดูแล และแก�ไขปIญหาการปฏิบัติงานของหน�วยงานในพ้ืนท่ี ให�เปTนไปตามแผนการผลิตและการตลาดข�าว
ครบวงจร ตามแนวทางวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการกํากับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจรกําหนด 

10.2 ระดับอํานวยการ  กรมพัฒนาท่ีดิน  ต้ังคณะทํางานเพ่ือบริหารโครงการประสานงานและอํานวยการ  
ให�บรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

10.3 ระดับพ้ืนท่ี เจ�าหน�าท่ีของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต และสถานีพัฒนาท่ีดินท้ัง 19 จังหวัดประสานงาน
และอํานวยการ ดําเนินการให�โครงการประสบความสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค� 
พร�อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน จนแล�วเสร็จโครงการ 
 

11. หน8วยงานรับผิดชอบ 
11.1 หน�วยงานหลัก  กรมพัฒนาท่ีดิน 
11.2 หน�วยงานสนับสนุน  กรมส�งเสริมการเกษตร กรมการข�าว 
 

12. การประเมินผลโครงการ  ดําเนินการโดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
13. แผนการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ0พืชปุ�ยสด  

ในกรณีท่ีผลผลิตเปTนไปตามแผนท่ีประมาณการไว� คือ เกษตรกรสามารถจะเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ�ได�
ประมาณ 120 กก./ไร� ดังนั้นพ้ืนท่ี 50,000 ไร� จะได�เมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด จํานวน 6,000 ตัน กรมพัฒนาท่ีดิน ได�
จัดทําแผนการบริหารจัดการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ� ดังนี้ 

1) ประชุมชี้แจงเจ�าหน�าท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดินท้ัง 77 จังหวัด เพ่ือแจ�งให�ทราบถึงจํานวนเมล็ดพันธุ� 
ท่ีรับซ้ือคืนจากเกษตรรวมท้ังแผนการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 

2) รวบรวมเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดท่ีรับซ้ือคืนจากเกษตรกร และกําหนดแผนการแจกจ�าย โดยแจกจ�ายให�กับ
เกษตรกรท่ีเข�ามารับการอบรม ในพ้ืนท่ี 882 ศูนย� จํานวน 250 รายต�อศูนย� มีเกษตรกรจํานวน 220,500 ราย 
แจกจ�ายเปTนปIจจัยการผลิตหลังการฝ_กอบรม เพ่ือให�เกษตรกรจะได�นําไปใช�ปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนท่ีได�ประมาณ 5 ไร� 
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บทที่ 2 
มติ ครม. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

- สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีด8วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/43269 
 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 
- สําเนาหนังสือสํานักงบประมาณ ด8วนท่ีสุด ท่ี นร 0718/84 
 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 
- สําเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช งบประมาณภาครัฐ 
 ด8วนท่ีสุด ท่ี คสช(คตร)/1157 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 
- สําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด8วนท่ีสดุ ท่ี กค 1006/21726 
 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
- สําเนาหนังสือกระทรวงพาณิชย0 ท่ี พณ 0404/5055 
 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
- สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห8งชาติ 
 ท่ี นร 1114/6623 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 
- สําเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ0 ด8วนท่ีสุด ท่ี กษ 1305/6631 
 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 
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บทที่ 3 
Road Map กรอบระยะเวลาดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Road Map การดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุ�ยสด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รับสมัครเกษตรกร
เข#าร$วมโครงการ

- จัดเตรียมเมล็ดพันธุ+
ต#นทุน 1,000 ตัน

ดําเนินการไถกลบต#น
ปอเทืองตรวจรับการไถ 

เบิกจ$ายงบประมาณ (ธ.ก.ส.) 
ไร$ละ 500 บาท

- ประเมินผลเมล็ดพันธุ+
พืชปุ�ยสด
- แจ#งผลการประเมินมาที ่
กผง. เพื่อทําเรื่องเบิกจ$าย 
(ธ.ก.ส.)

- เก็บเกี่ยวเมล็ดพนัธุ+พืชปุ�ยสด

- ไถกลบซากพืชปุ�ยสด 
  (เกษตรกรจ$ายเอง)

จัดส$งเมล็ดพันธุ+ให# 
882 ศูนย+

�
�
��
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- เขียนใบสมัคร  
อิเลคโทนิค 
ทาง Web site 

- ประมวลผลข อมูล 
- ส"งตรวจสอบ 

ความซ้ําซ อน  
ที่ กสก. 

- ส"งกลับมาปรับปรุง 
/ แก ไข  
ความถูกต อง 

- รายชื่อ และข อมูล 
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน  และ
เลขบัญชี ธ.ก.ส. ให  
ธ.ก.ส. ตรวจสอบ 

- ประกาศรายชื่อ
เกษตรกรที่เข าร"วม
โครงการ 

- สพด.ประเมินสภาพและจํานวนผลผลิต
เมล็ดพันธุ;เพื่อแจ ง กผง. ขอเบิก
งบประมาณ มารับซื้อเมล็ดพันธุ; 
จากเกษตรกร 1 ไร" ไม"เกิน 120 กก.  
คาดว"าจะได เมล็ดพันธุ;ประมาณ  
6,000 ตัน 

- สพด. เก็บเกี่ยว นวด สี ฝCด บรรจุถุง ตรา
กรม ฯ เตรียมพร อมจัดส"งไปยัง ศพก. 
882 แห"ง 

สพด. จัดส"งเมล็ดพันธุ;พืชปุFยสด 
ให ศพก. 882 แห"ง ตามแผนการ
บริหารจัดการเมล็ดพันธุ;ที่ กผง. 
ส"งให  

ธ.ค. 59 - ก.พ. 60 ม.ค. - มี.ค.60 มี.ค. - เม.ย.60 เม.ย. - พ.ค.60 30 พ.ค. 60 

 

สิ้นสุดโครงการ 
30 พ.ค. 60 

ครม.อนุมัติโครงการฯเริ่ม  
15 พ.ย. 59 

พ.ย. 59 - ธ.ค. 
59 

- อธพ.มอบหมาย สพข.5 และ
ผชช.สพข.5 ดําเนินการจัดหาร
เมล็ดพันธุ;ต นทุนและจัดส"งให  19 
สพด. ตามสถานที่ที่ตกลงกัน 

- จัดส"งเมล็ดพันธ;ดําเนินการไถ
เตรียมดินตรวจรับการไถเบิกจ"าย
งบประมาณ (ธ.ก.ส.)  
ไร"ละ 500 บาท 

 

- เกษตรกรไถกลปอเทืองเพื่อเปKน
พืชปุFยสด 

- เจ าหน าที่ตรวจรับการไถ 
- คีย;ข อมูลเข าระบบเบิกจ"ายถ"ายไถ

กลบไร"ละ 500 บาท จาก ธ.ก.ส. 
- กผง. รวบรวมสรุปยอดค"าไถ สั่ง

จ"าย ไปที่ ธ.ก.ส. 
- ธ.ก.ส. จ"ายค"าไถกลบให เกษตรกร 

ไร"ละ 500 บาท 
 

- เกษตรกรไถกลบซากพืชปุFยสด
หลังจากเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ; 
ขายให กรมพัฒนาที่ดินแล ว 

16 มกราคม 2560 
กลุ"มโครงการพิเศษ 

กองแผนงาน 
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บทที่ 4 การดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุ�ยสด 
 

- กรอบการปฏิบัติงาน 
- แนวทางการดําเนินงาน 
- แผนการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ0 
- การติดตามผลการดําเนินงาน 
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กรอบการปฏิบัติงาน 

1. สพข. สพด. ประสานขอมูล เกษตรกรท่ีปลูกขาวนาปรังในฤดูกาลผลิตท่ีผ านมาจากสํานักงานเกษตรและ
สหกรณ& จังหวัด เพ่ือเป(นฐานขอมูลในการกําหนดพ้ืนท่ีและคัดเลือกเกษตรกรเขาร วมโครงการ 

2. รับสมัครเกษตรกรท่ีเขาร วมโครงการโดยใชแบบฟอร&มสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินงานและจํานวนเกษตรกร 
โครงการการปลูกพืชปุ3ยสด ตามท่ีกรมฯ กําหนดพรอมท้ังจัดส งมายัง กผง. ภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2559  

3. ประชุมชี้แจงโครงการทําความเขาใจใหเกษตรกรท่ีเขาร วมโครงการ 3 เรื่องดังนี้ 
3.1 แนวทางการไถเตรียมดินจําแนกไดดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 โดยเกษตรกรตองรวมกลุ มกัน ในการจัดหารถไถมาดําเนินการเตรียมดิน เม่ือดําเนินการ

แลวเสร็จตองมีตรวจรับกัน โดยใหเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินแต งละจังหวัด และเกษตรกรเจาของพ้ืนท่ีลงนาม
ตรวจรับงานร วมกัน พรอมท้ังใหมีพยานลงนามรับรอง หลังจากนั้นใหนําหลักฐานการตรวจรับลงนามการไถไป
ขอเบิกเงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร 

แนวทางท่ี 2 กรณีท่ีเกษตรกรไม มีการรถไถในการลงพ้ืนท่ี กรมพัฒนาท่ีดินจะเป(นผูจัดจางรถไถมา
ดําเนินการใหเกษตรกร เม่ือดําเนินการแลวเสร็จตองมีการตรวจรับงาน โดยเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินแต ละ
จังหวัด และเกษตรกรเจาของพ้ืนท่ีลงนามตรวจรับงานร วมกัน พรอมท้ังใหมีพยานลงนามรับรอง จากนั้นใหนํา
หลักฐานการตรวจรับงานการไถไปเบิกเงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร 

หมายเหตุ กรณีท่ีเกษตรปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ&พืชปุ3ยสดขายคืนใหกับกรมพัฒนาท่ีดิน เกษตรกร 
ตองดําเนินการไถกลบเอง หลังจากเก็บเมล็ดพันธุ&พืชปุ3ยสดเรียบรอยแลว 

3.2 ใหความรูเก่ียวกับการปลูกพืชปุ3ยสด ดังนี้ 
- การปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ&พืชปุ3ยสด 
- การเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ&พืชปุ3ยสด 
- การรับซ้ือเมล็ดพันธุ&พืชปุ3ยสดคืนจากเกษตรกร 
- การไถกลบซากพืชปุ3ยสด 
3.3 การตรวจรับและเบิกจ ายเงินจาก ธ.ก.ส. 

4. จัดส งรายชื่อเกษตรกรพรอมรายละเอียดตามแบบฟอร&มรายชื่อเกษตรกรท่ีเขาร วมโครงการปลูกพืชปุ3ยสด
กรมพัฒนาท่ีดิน ปB 25560 (ธ.ก.ส.) ท่ีกําหนด ซ่ึงส งมา กผง. ภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 พรอมท้ัง 
คีย&ขอมูลรายละเอียดของเกษตรกรท่ีเขาร วมโครงการฯ ลงในระบบ IT ของ ศทส. (เม่ือเม่ือการจัดทําระบบ
เรียบรอยแลว กผง. จะแจงใหทราบ ต อไป) 

5. ดําเนินงานตามแผน 
6. รายงานผลการดําเนินการตามแบบฟอร&มท่ีกําหนด 
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แนวทางการดําเนินงาน 

1. การคัดเลือกเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ 
สถานีพัฒนาท่ีดิน 19 จังหวัด ท่ีมีพ้ืนท่ีเป�าหมายดําเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

โดยแจ&งวิธีการดําเนินงาน เง่ือนไขต+าง ๆ เพ่ือทําความเข&าใจกับเกษตรกรเป�าหมาย พ้ืนท่ีเกษตรกรท่ีเข&าร+วม
โครงการต&องเป0นเกษตรกรท่ีไม+เข&าร+วมโครงการส+งเสริมการผลิตข&าวโพดเลี้ยงสัตว2 และโครงการปรับเปลี่ยน
การปลูกข&าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลายในฤดูนาปรังของกรมส+งเสริมการเกษตร หรือโครงการอ่ืนใดท่ีมี
วัตถุประสงค2เพ่ือลดพ้ืนท่ีปลูกข&าวรอบท่ี 2 ป6การผลิต 2559/60 ด&วย (ตามความเห็นของสํานักงบประมาณท่ี
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หนังสือด+วนท่ีสุด ท่ี นร 0718/84 ลงวันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2559) เม่ือเกษตรกรเข&าใจในรายละเอียดต+างๆ ของโครงการปลูกพืชปุDยสดแล&ว ให&เขียน
รายละเอียดลงใบสมัคร พร&อมแนบเอกสาร หลักฐานต+าง ๆ ตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินระบุ และส+งให&เจ&าหน&าท่ี
สถานีพัฒนาท่ีดินรวบรวม และตรวจความซํ้าซ&อนกับกรมส+งเสริมการเกษตร  

2. ข้ันตอนการเตรียมพร�อมในการปฏิบัติงาน  
หลังจากการตรวจสอบชื่อเกษตรกรและพ้ืนท่ีท่ีเข&าร+วมโครงการ ส+วนใหญ+เรียบร&อยแล&วและบางส+วนยัง

ต&องรอการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรอีกครั้ง ขอให& สพด. ดําเนินการ คู+ขนานกันไป กล+าวคือ 
1) ให&จัด ประชุมเกษตรกรเพ่ือสร&างกลุ+มและสร&างความเข&าใจในข้ันตอน และวิธีการดําเนินงาน

โครงการ อย+างชัดเจน ท้ังนี้ขอให&ทําแผนปฏิบัติการ / ปฏิทินงาน (กรอบเวลาดําเนินการ) โดยแจ&งหลักการ /
วิธีการ การทํางานร+วมกันของกลุ+มเกษตรกรกับเจ&าหน&าท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดิน และอธิบายรายละเอียดและ
ข้ันตอนการเบิกจ+ายเงินค+าไถ และค+าขายเมล็ดพันธุ2คืนให&กับกรมฯ โดย ธ.ก.ส. เป0นผู&จ+ายเข&าบัญชีเกษตรกร  
(ใช&รายละเอียดข&อมูล จากกองแผนงาน) 

2) กผง. จัดทําแผนการส+งมอบเมล็ดพันธุ2ต&นทุนให&กับสถานีพัฒนาท่ีดิน ตามเป�าหมายพ้ืนท่ี ท่ีผ+านการ
ตรวจสอบความซํ้าซ&อนโครงการ ฯ จาก กสก.แล&ว 

3) ให&สถานีพัฒนาท่ีดิน แต+งต้ัง ผู&ประสานงานหลักของสถานีพัฒนาท่ีดิน (สพด.ละ ไม+เกิน 2 ท+าน) 
พร&อมแจ&งรายชื่อ ดังกล+าวให&กองแผนงานทราบด&วย 

4) เม่ือ สพด. ได&จัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินงานแล&ว (ตามข&อ 1) )ให&จัดส+ง กผง. เพ่ือรวบรวม ส+ง
อธิบดีและรองอธิบดี ทราบและเพ่ือการติดตามงานด&วย 

5) กผง. ติดตามการดําเนินงาน สพด. อย+างใกล&ชิด และรายงานความก&าวหน&า อย+างต+อเนื่อง เพ่ือ
ป�องกันและแก&ไขสถานการณ2ท่ีคาดจะเป0นปKญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 

3. การเตรียมดิน 
เกษตรกรจะต&องเป0นผู&ดําเนินการเตรียมดินด&วยตนเอง ซ่ึงรัฐจะสนับสนุนค+าใช&จ+ายในการเตรียมดินไร+ละ 

500 บาท โดย 
1) เกษตรกรจะเป0นผู&จัดหารถไถเพ่ือใช&ในการเตรียมดินในพ้ืนท่ีของตนเอง หรือเกษตรกรอาจ

รวมกลุ+มกันและจ&างรถไถมาดําเนินการ หรือหากเกษตรกรไม+สามารถจัดหารถไถได&ให&เกษตรกรรวมกลุ+มและ
ขอให&สถานีพัฒนาท่ีดินช+วยดําเนินการจัดหารถไถให& 

2) การจ+ายเงินค+าไถ เม่ือเกษตรกรหรือผู&รับจ&างดําเนินการไถเตรียมดินเรียบร&อยแล&ว ให&มีการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการโดยให&ลงรายละเอียดลงในแบบฟอร2มการตรวจรับจ&างการไถของกรมพัฒนาท่ีดิน 
และให&มีผู&ลงลายมือเป0นหลักฐานในการตรวจสอบว+าได&มีการดําเนินการจริงและเสร็จสิ้นแล&ว ได&แก+ เกษตรกร 
เจ&าหน&าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน และผู&อํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน จากนั้นให&เจ&าหน&าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินรวบรวม
ใบตรวจรับการจ&าง และสรุปรายชื่อพร&อมรายละเอียดต+าง ๆ ส+งส+วนกลาง เพ่ือตรวจสอบและรวมรวบส+ง
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ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ2การเกษตรจ+ายเงินเข&าบัญชีของเกษตรกร และให&มีผู&แทนในพ้ืนท่ี เช+น หมอ
ดินอาสาประจําตําบล หรือผู&ใหญ+บ&าน รวบรวมเงินจากเกษตรกรส+งมอบให&ผู&รับจ&างต+อไป (ในกรณีรวมกลุ+มจ&างไถ) 
สําหรับกรณีท่ีเกษตรกรจ&างไถเองให&ดําเนินการจ+ายเงินให&กับผู&รับจ&างโดยตรง 

4. การไถ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกข&าวในเขตลุ+มน้ําเจ&าพระยาสภาพดินส+วนใหญ+จะเป0นดินค+อนข&างเหนียว และ 

บางพ้ืนท่ียังมีน้ําขังอยู+บ&าง ดังนั้นในการเตรียมดินจึงต&องใช&รถไถท่ีมีกําลังแรง 75 แรงม&าข้ึนไป และใช&ผาน 3 
หรือ ผาน 7 ในการเบิกพ้ืนท่ี ซ่ึงข้ึนอยู+กับสภาพพ้ืนท่ีดําเนินการในขณะนั้น นอกจากนี้ถ&าพ้ืนท่ีและสภาพดินท่ีมี
น้ําขัง อาจต&องใช&รถไถเดินตามเพ่ือระบายน้ําออกไปด&านข&างก+อนจึงค+อยไถพรวนอีกครั้งเพ่ือหว+านเมล็ดพันธุ2พืช
ปุDยสดจนพ้ืนท่ีสามารถอยู+ในระดับท่ีเกษตรกรสามารถทําการหว+านเมล็ดพันธุ2ได& 

หมายเหตุ : 1. ในกรณีท่ีเตรียมดินแล&วยังมีน้ําขังเหนือผิวดินหรือพิจารณาแล&วดินยังไม+เซ็ทตัว
เท+าท่ีควร ควรปล+อยท้ิงดินไว&อย+างน&อย 1 วันแล&วจึงทําการหว+านปอเทือง 

2. กรณีท่ีเกษตรกรมีรถไถเดินตามและมีความพร&อมท่ีจะดําเนินการไถในพ้ืนท่ีของตนเอง
ให&สามารถดําเนินการได& ภายใต&การดูแลของเจ&าหน&าท่ี สพด. 

5. การหว�านเมล็ดพันธุ/และการดูแลรักษา 
ควรใช&เมล็ดพันธุ2พืชปุDยสดในอัตราประมาณ 5 กิโลกรัมต+อไร+ หรือน&อยกว+า ซ่ึงในการเจริญเติบโต

ของปอเทืองจะไม+ชอบให&มีน้ําขัง เพราะจะทําให&ออกดอกติดฝKกช&า เม่ือปอเทืองเจริญเติบโตอาจไม+มีความ
จําเป0นหรือจําเป0นค+อนข&างน&อยในการใส+ปุDยหรือฉีดยาป�องกันศัตรูพืช เนื่องจากในพ้ืนท่ีดินดําเนินโครงการเป0น
พ้ืนท่ีปลูกข&าวนาปรัง ซ่ึงมีการสะสมของปุDยเคมีมากอยู+แล&ว แต+ท้ังนี้การดูแลรักษาต&องข้ึนอยู+กับสภาพพ้ืนท่ีท่ี
ดําเนินการของแต+ละพ้ืนท่ีด&วย ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีอาจต&องมีการดูแลรักษาเพ่ือให&ได&ผลผลิตตามต&องการ 

6. การเก็บเก่ียว 
ในช+วงท่ีปอเทืองแก+พร&อมท่ีจะเก็บเก่ียวคือประมาณ 150 วัน (จากวันปลูก) สถานีพัฒนาท่ีดิน 

จะดําเนินการจัดหารถเก่ียวพร&อมทําการนวด สี ฝKด บรรจุกระสอบ ซ่ึงจะมีการประเมินปริมาณเมล็ดพันธุ2ท่ี
ได&รับและจะสามารถทราบปริมาณท่ีเกษตรกรแต+ละรายได&รับจริง ๆ ในช+วงท่ีเก็บเก่ียว หลังจากนั้นสถานีพัฒนา
ท่ีดินจะรวบรวมรายชื่อและปริมาณเมล็ดพันธุ2ท่ีได&รับ ทํารายละเอียดลงในแบบฟอร2มท่ีกําหนดและรวบรวมส+ง
ส+วนกลางเพ่ือส+งให&ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ2จ+ายเงินเข&าบัญชีของเกษตรกรตามท่ีแจ&งไว& 

ในกรณีท่ีช+วงเก็บเก่ียวเมล็ดยังมีความชื้นมากต&องนํามาตากให&แห&ง โดยจะตากแดดหรือตากลมใน
ท่ีร+มทันทีหลังเก็บเก่ียว เพราะเมล็ดอาจเกิดเชื้อราหรืองอกได& 

7. การไถกลบ 
จะดําเนินการเช+นเดียวกับการไถเตรียมดินโดยจะใช&รถไถท่ีมีกําลังแรง 75 แรงม&าข้ึนไป และใช& 

ผาน 3 หรือผาน 7 ในการไถกลบต&นปอเทือง เพ่ือให&เป0นปุDยลงในพ้ืนท่ี และพร&อมสําหรับฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป 
8. การส�งมอบเมล็ดพันธุ/ 

กองแผนงานจะทําแผนการส+งมอบเมล็ดพันธุ2กับสถานีพัฒนาท่ีดินท่ัวประเทศ โดยมีเป�าหมาย
แจกจ+ายเมล็ดพันธุ2ให&กับศูนย2เรียนรู&เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตร 882 ศูนย2 โดยจะส+งมอบให&แบศูนย2ฯ ใน
พ้ืนท่ีท่ีดําเนินโครงการดังกล+าวเป0นลําดับแรก จากนั้นจึงจะทยอยส+งมอบกับศูนย2ฯ ในจังหวัดต+าง ๆ ต+อไป 

9. การเบิกจ�ายเงิน 
จะแบ+งออกเป0น 3 ครั้ง ดังนี้ 

1) ครั้งท่ี 1 จะจ+ายเงินไร+ละ 500 บาท จํานวน 200,000 ไร+ เม่ือเกษตรกรไถเตรียมดินเพ่ือปลูก
พืชปุDยสดเรียบร&อย ท้ังนี้จะต&องมีการตรวจสอบการไถโดยมีผู&ลงนามรับรอง 3 คน (ตามแบบฟอร2มของกรมพัฒนาท่ีดิน) 
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จึงจะสามารถจ+ายเงินได& ซ่ึงสถานีพัฒนาท่ีดินจะต&องรวบรวมรายชื่อเกษตรกรพร&อมใบตรวจสอบการไถ สรุปส+ง
กองแผนงานเพ่ือรวบรวมส+งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ2การเกษตรต+อไป 

2) ครั้งท่ี 2 จะจ+ายเงินให&กับเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีต&องไถกลบ 150,000 ไร+ ไร+ละ 500 บาท ซ่ึงจะ
จ+ายเงินได&เม่ือมีการไถ+กลบเสร็จสิ้นแล&ว สถานีพัฒนาท่ีดินจะรวบรวมรายชื่อ พร&อมใบตรวจสอบการไถสรุปส+ง
กองแผนงาน เพ่ือส+งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ2การเกษตรต+อไป 

3) ครั้งท่ี 3 เป0นการจ+ายเงินค+าเมล็ดพันธุ2ท่ีเกษตรกรผลิตและขายคืนให&กรมพัฒนาท่ีดิน กิโลกรัม
ละ 20 บาท โดยสถานีพัฒนาท่ีดินจะเป0นผู&ประเมินผลผลิตท่ีได& พร&อมลงรายละเอียดลงในแบบฟอร2มเป0น
หลักฐาน ซ่ึงเกษตรกรเจ&าของแปลงต&องยินยอมและลงชื่อรับรองในใบรับซ้ือ จากนั้นสถานีพัฒนาท่ีดินจะ
รวบรวมส+งกองแผนงาน เพ่ือสรุปส+งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ2การเกษตรต+อไป 

10.  การติดตามและรายงานผล 
1) สพด. รายงานความก&าวหน&าผลการดําเนินงาน และบันทึกข&อมูลผ+านทาง Web site ของกรม ฯ 

ทุกวันจันทร2ของสัปดาห2 (วันจันทร2) 
2) กผง. สรุปความก&าวหน&าของโครงการ ฯ และผลการดําเนินงาน/ปKญหา - อุปสรรค เสนอ อธพ. 

(ภายในวันอังคาร) เพ่ือนําเข&าประชุมผู&บริหาร กษ. (วันพุธ) 
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แผนบริหารจัดการเมลด็พันธุ0พืชปุ�ยสด 
 

- เมล็ดพันธุ� 6,000 ตัน(ในกรณีท่ีสามารถผลิตได�ตามแผนท่ีกําหนด) 
- แจกจ�ายในโครงการศูนย�เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร ท่ัวประเทศ 882 ศูนย�   
แต�ละศูนย�มีเกษตรกรเข�าร�วมอบรม 250 รายดังนั้น เกษตรกรท้ังหมดมี  220,500  ราย 
เพราะฉะนั้น เกษตรกรจะได�รับเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดรายละ 27.21  กก. 
6,000,000 กก. / 220,500  ราย = 27.21  กก. 
สามารถนําไปปรับปรุงบํารุงดินได�รายละประมาณ 5 ไร� 
(1 ไร� ใช�เมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดประมาณ 5 กก.) 

 
แผนการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ0พืชปุ�ยสด จํานวน  6,000  ตัน ในพ้ืนท่ี 882 ศูนย0 

สพข. สพด. จํานวนศูนย0 (แห8ง) จํานวนเมล็ดพันธุ0 (ตัน) 
รวม สพข.1-12 882 6,000 

สพข.1 กรุงเทพมหานคร 4 27 

  ชัยนาท 8 54 

  นครนายก 4 27 

  นครปฐม 7 48 

  นนทบุรี 6 41 

  ปทุมธานี 7 48 

  พระนครศรีอยุธยา 16 109 

  ลพบุรี 11 75 

  สมุทรปราการ 6 41 

  สระบุรี 13 88 

  สิงห�บุรี 6 41 

  สุพรรณบุรี 10 68 

  อ�างทอง 7 48 
รวม สพข.1 105 715 

สพข.2 จันทบุรี 10 68 

  ฉะเชิงเทรา 11 75 

  ชลบุร ี 11 75 

  ตราด 7 48 

  ปราจีนบุรี 7 48 

  ระยอง 8 54 

  สระแก�ว 9 61 
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รวม สพข.2 63 429 

สพข.3 ชัยภูมิ 16 110 

  นครราชสีมา 32 220 

  บุรีรัมย� 23 155 

  สุรินทร� 17 120 
รวม สพข.3 88 605 

สพข.4 นครพนม 12 82 

  
  

มุกดาหาร 7 47 

ยโสธร 9 61 
  ร�อยเอ็ด 20 136 
  ศรีสะเกษ 22 150 

  อํานาจเจริญ 7 48 

  อุบลราชธานี 25 170 
รวม สพข.4 102 694 

สพข.5 กาฬสินธุ� 18 122 

  ขอนแก�น 26 177 

  บึงกาฬ 8 54 

  มหาสารคาม 13 88 

  สกลนคร 18 123 

  หนองคาย 9 61 

  หนองบัวลําภู 6 42 

  อุดรธานี 20 136 
รวม สพข.5 118 803 

สพข.6 เชียงใหม� 25 170 

  แม�ฮ�องสอน 7 48 

  ลําปาง 13 88 

  ลําพูน 8 54 
รวม สพข.6 53 360 

สพข.7 เชียงราย 18 122 
  น�าน 15 102 
  พะเยา 9 61 
  แพร� 8 54 

รวม สพข.7 50 339 
สพข.8 พิจิตร 12 82 
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พิษณุโลก 9 61 

เพชรบูรณ� 11 75 
เลย 14 95 
อุตรดิตถ� 9 61 

รวม สพข.8 55 374 
สพข.9 กําแพงเพชร 11 75 

ตาก 9 61 
นครสวรรค� 15 102 
สุโขทัย 9 61 
อุทัยธานี 8 54 

รวม สพข.9 52 353 
สพข.10 กาญจนบุรี 13 88 

ประจงบคีรีขันธ� 8 54 

เพชรบุรี 8 54 

ราชบุรี 10 68 

สมุทรสงคราม 3 20 

สมุทรสาคร 3 20 
รวม สพข.10 45 304 

สพข.11 กระบี่ 8 54 

ชุมพร 8 54 

นครศรีธรรมราช 23 156 

พังงา 8 54 

ภูเก็ต 3 20 

ระนอง 5 34 

สุราษฎร�ธานี 19 129 
รวม สพข.11 74 501 

สพข.12 ตรัง 10 68 
นราธิวาส 13 88 
ปIตตานี 12 82 

พัทลุง 11 74 

ยะลา 8 54 

สงขลา 16 109 

สตูล 7 48 
รวม สพข.12 77 523 
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การติดตามผลการดําเนินงาน 
 

 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุUยสด กําหนดให�มีการติดตามอย�างเปTนระบบ และ
ต�อเนื่อง ดังนี้ 
 1. ให� สพข./สพด. แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม กับกับ ดูแล และแก�ไขปIญหาการ
ปฏิบัติงานของหน�วยงานในพ้ืนท่ี 
 2. ให� สพข./สพด. ตรวจสอบความถูกต�องจากเอกสารท่ีส�งมา และเจ�าหน�าท่ีดําเนินการออกสุ�มตรวจ
ในแต�ละพ้ืนท่ี 
 3. การติดตามประเมินผล 
  1) ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิต
ข�าวครบวงจร และคณะทํางานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจรชุดท่ี 1-28 ทําหน�าท่ี ติดตาม 
กํากับ ดูแล และแก�ไขปIญหาการปฏิบัติงานของหน�วยงานในพ้ืนท่ี ให�เปTนไปตามแผนการผลิตและการตลาดข�าว
ครบวงจร ตามแนวทางวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการกํากับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจร
กําหนด 
  2) ระดับอํานวยการ  กรมพัฒนาท่ีดิน  ต้ังคณะทํางานเพ่ือบริหารโครงการประสานงานและ
อํานวยการ ให�บรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  3) ระดับพ้ืนท่ี เจ�าหน�าท่ีของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต และสถานีพัฒนาท่ีดินท้ัง 19 จังหวัด
ประสานงานและอํานวยการ ดําเนินการให�โครงการประสบความสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค� พร�อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน จนแล�วเสร็จโครงการ 
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บทที่ 5 แบบฟอร0มต8าง ๆ 
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แบบฟอร0มต8าง ฯ 
 

ใบรับสมัครรายบุคคล โครงการปลูกพืชปุUยสด (พ้ืนท่ี 19 จังหวัดลุ�มน้ําเจ�าพระยา) กรมพัฒนาท่ีดิน  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
 

แบบฟอร�มท่ี 1 แบบฟอร�มการเบิกจ�ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. โครงการปลูกพืชปุUยสด กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

แบบฟอร�มท่ี 2 แบบฟอร�มเอกสารการตรวจรับ  
 5.1 ค�าไถ ครั้งท่ี 1 ไถเตรียมดิน 
 5.2 ค�าไถ ครั้งท่ี 2 ไถกลบ 

แบบฟอร�มท่ี 3 แบบฟอร�มเอกสารการตรวจรับ 5.3 การรับซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 
 

แบบฟอร�มท่ี 4 แบบฟอร�มการยืนยันการเข�าร�วมโครงการปลูกพืชปุUยสด 

แบบฟอร�มท่ี 5 แบบคําขอยกเลิกการเข�าร�วมโครงการปลูกพืชปุUยสด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบรับสมัครรายบุคคล โครงการปลูกพืชปุUยสด 
 กรมพัฒนาท่ีดิน 

คําช้ีแจง คัดเลือกเกษตรกรและ
และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ โดยแยกออกเปTน 

- เกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการจะได�รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ� รายละไม�เกิน 
- เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีเข�าร�วมโครงการต�องปลูกพืชปุUยสด เพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดอย�างน�อย 

ส�วนของพ้ืนท่ี เช�น มีพ้ืนท่ีเข�าร�วมโครงการ 
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โครงการปลูกพืชปุUยสด (พ้ืนท่ี 19 จังหวัดลุ�มน้ําเจ�าพระยา)  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุ�มเกษตรกร ท่ีมีความพร�อมและสนใจเข�าร�วมโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค�
และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ โดยแยกออกเปTน 2 ส�วน ดังนี้ 

เกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการจะได�รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ� รายละไม�เกิน 
เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีเข�าร�วมโครงการต�องปลูกพืชปุUยสด เพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดอย�างน�อย 

ส�วนของพ้ืนท่ี เช�น มีพ้ืนท่ีเข�าร�วมโครงการ 20 ไร� ต�องปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 
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หรือกลุ�มเกษตรกร ท่ีมีความพร�อมและสนใจเข�าร�วมโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค�

20 ไร�  
เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีเข�าร�วมโครงการต�องปลูกพืชปุUยสด เพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดอย�างน�อย 1 ใน 4 

ไร� ต�องปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 5 ไร� และไถกลบ 15 ไร� 



 

 

แบบฟอร�มท่ี 1 แบบฟอร�มการเบิกจ�ายง
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แบบฟอร�มการเบิกจ�ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. โครงการปลูกพืชปุUยสด กรมพัฒนาท่ีดิน
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โครงการปลูกพืชปุUยสด กรมพัฒนาท่ีดิน 
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หลักเกณฑ0การเบิกจ8ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. 
กรมพัฒนาท่ีดิน ได กําหนดหลักเกณฑ0การเบิกจ8ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. ดังนี้ 
1. การไถเตรียมดินครั้งแรก  เปXาหมาย  200,000  ไร�  
 แนวทางท่ี 1  โดยเกษตรกรต�องรวมกลุ�มกัน ในการจัดหารถไถมาดําเนินการเตรียมดิน เม่ือดําเนินการ

แล�วเสร็จต�องมีการตรวจรับงาน โดยให�เจ�าหน�าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินแต�ละจังหวัด และเกษตรกรเจ�าของพ้ืนท่ีลง
นามตรวจรับงานร�วมกัน พร�อมท้ังให�มีพยานลงนามรับรอง หลังจากนั้นให�นําหลักฐานการตรวจรับงานการไถไป
ขอเบิกเงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร 

 แนวทางท่ี 2  กรณีท่ีเกษตรกรไม�มีรถไถในการไถพ้ืนท่ี กรมพัฒนาท่ีดินจะเปTนผู�จัดจ�างรถไถมา
ดําเนินการให�กับเกษตรกร เม่ือดําเนินการแล�วเสร็จต�องมีการตรวจรับงาน โดยให�เจ�าหน�าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินแต�
ละจังหวัดและเกษตรกรเจ�าของพ้ืนท่ีลงนามตรวจรับงานร�วมกัน พร�อมท้ังให�มีพยานลงนามรับรอง จากนั้นให�
นําหลักฐานการตรวจรับงานการไถไปขอเบิกเงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร 

 

2. การไถกลบเมล็ดพันธุ0พืชปุ�ยสดแยกออกเปTน 2 กรณี คือ  
กรณีท่ี 1 ปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดขายคืนให�กับกรมพัฒนาท่ีดิน เปXาหมาย 50,000 ไร�  

เกษตรกรต�องดําเนินการไถกลบเอง หลังจากเก็บเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดเรียบร�อยแล�ว 
กรณีท่ี 2 ปลูกเพ่ือไถกลบเปTนพืชปุUยสด เปXาหมาย 150,000 ไร� กรมพัฒนาท่ีดินจะสนับสนุนค�าไถ

ให�กับเกษตรกรเจ�าของแปลง ท้ังนี้เกษตรกรต�องเลือกแนวทางการดําเนินงานตามแนวทางท่ี 1 หรือ 2 ซ่ึงเม่ือ
ดําเนินการแล�วเสร็จ สามารถขอเบิกเงินค�าไถผ�านทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร
เช�นเดียวกัน 

3. การรับซ้ือเมล็ดพันธุ0 กรมพัฒนาท่ีดิน ได�จัดทําโครงการปลูกพืชปุUยสด โดยส�วนหนึ่งให�เกษตรกรปลูก
พืชปุUยสด เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�และรับซ้ือคืนดังนี้ 

 กรณีท่ี 1 ค�ารับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ�จากเกษตรกร 
(พ้ืนท่ี 50,000 ไร� x ผลิตได�ไร�ละ 120 กก. x ซ้ือคืนราคา กก. ละ 20 บาท) 
- ค�ารับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ�  50,000  ไร�  
- ค�าบริหารจัดการ 9.75  บาท /กก. 
  (ค�าเก็บเก่ียว นวด สี ฝIด บรรจุกระสอบ และค�าขนส�ง เปTนต�น) 

หมายเหตุ : 1. การรับซ้ือเมล็ดพันธุ�ต�นทุนจะรับซ้ือจากเกษตรกรเปTนอันดับแรก 
2. การรับซ้ือเมล็ดพันธุ� กรมพัฒนาท่ีดินจะประเมินจากการปลูกและผลผลิตท่ีจะได�รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร�มท่ี 2 แบบฟอร�มเอกสารการตรวจรับ 
 5.1 ค�าไถ ครั้งท่ี 
 5.2 ค�าไถ ครั้งท่ี 
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แบบฟอร�มเอกสารการตรวจรับ  
ค�าไถ ครั้งท่ี 1 ไถเตรียมดิน  

ค�าไถ ครั้งท่ี 2 ไถกลบ 
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แบบฟอร�มท่ี 3 แบบฟอร�มเอกสารการตรวจรับ 
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แบบฟอร�มเอกสารการตรวจรับ 5.3 การรับซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 
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แบบฟอร�มท่ี 4 แบบฟอร�มการยืนยันการเข�า
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การยืนยันการเข�าร�วมโครงการปลูกพืชปุUยสด 
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แบบฟอร�มท่ี 5 แบบคําขอยกเลิกการเข�าร�วมโครงการปลูกพืชปุUยสด
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แบบคําขอยกเลิกการเข�าร�วมโครงการปลูกพืชปุUยสด 
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บทที่ 6 
วิธีการปฏิบัติงาน 

การเข าสู8ระบบออนไลน0 โครงการปลูกพืชปุ�ยสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การเข าสู8ระบบโครงการปลูกพืชปุ�ยสด

 1. เข�าไปท่ีเว็บไซต�ของกรมพัฒนาท่ีดินหรือกรอก
ปรากฏหน�าเว็บไซต�ของกรมพัฒนาท่ีดิน เสร็จแล�วให�คลิก 
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การเข าสู8ระบบโครงการปลูกพืชปุ�ยสด 

งกรมพัฒนาท่ีดินหรือกรอก URL : http://www.ldd.go.th/ldd/ 
ปรากฏหน�าเว็บไซต�ของกรมพัฒนาท่ีดิน เสร็จแล�วให�คลิก Hot Link กรอบสีแดงตามรูปภาพด�านล�าง
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URL : http://www.ldd.go.th/ldd/ ก็จะ 
กรอบสีแดงตามรูปภาพด�านล�าง 

 



 

 

 2. หน�าเว็บไซต� จะปรากฏ 
  1) แบบฟอร�มใบสมั
  2) เฉพาะเจ�าหน�าท่ี 
  3) รายงานสรุปข�อมูลการสมัครเข�าร�วมโครงการ
  4) แบบฟอร�มโครงการปลูกพืชปุUยสด ประกอบด�วย
   - แบบฟอร�มเอกสารการตรวจรับ ค�าไถ
   - แบบฟอร�มเอกสารการตรวจรับ การรับซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด
   - แบบฟอร�มการยืนยันการเข�าร�วมโครงการปลู
   - แบบฟอร�มแบบคําขอยกเลิกการเข�าร�วมโครงการปลูกพืชปุUยสด
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หน�าเว็บไซต� จะปรากฏ Link ให�เลือกอยู� 4 Link ได�แก�  
แบบฟอร�มใบสมัคร  
เฉพาะเจ�าหน�าท่ี  
รายงานสรุปข�อมูลการสมัครเข�าร�วมโครงการฯ ท้ังรอบท่ี 1 และรอบท่ี 
แบบฟอร�มโครงการปลูกพืชปุUยสด ประกอบด�วย 

แบบฟอร�มเอกสารการตรวจรับ ค�าไถ 
แบบฟอร�มเอกสารการตรวจรับ การรับซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด
แบบฟอร�มการยืนยันการเข�าร�วมโครงการปลูกพืชปุUยสด 
แบบฟอร�มแบบคําขอยกเลิกการเข�าร�วมโครงการปลูกพืชปุUยสด

	
��������	�ก�	���ก�������
 �� 2560 � � �  | 48 

และรอบท่ี 2  

แบบฟอร�มเอกสารการตรวจรับ การรับซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 
 

แบบฟอร�มแบบคําขอยกเลิกการเข�าร�วมโครงการปลูกพืชปุUยสด 

 



 

 

 3. เม่ือคลิกท่ี Link แบบฟอร�มใบสมัคร ก็จะปรากฏไฟล�แบบฟอร�มใบสมัครให�สามารถดาวโหลดได�

 4. เม่ือคลิกท่ี Link เฉพาะเจ�าหน�าท่ี ก็จะปรากฏหน�าเข�าสู�ระบบ สําหรับเจ�าหน�าท่ีท่ีมี
ระบบสามารถทําการ Login ในหน�าท่ีปรากฏนี้ได�
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แบบฟอร�มใบสมัคร ก็จะปรากฏไฟล�แบบฟอร�มใบสมัครให�สามารถดาวโหลดได�

เฉพาะเจ�าหน�าท่ี ก็จะปรากฏหน�าเข�าสู�ระบบ สําหรับเจ�าหน�าท่ีท่ีมี
ในหน�าท่ีปรากฏนี้ได� 
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แบบฟอร�มใบสมัคร ก็จะปรากฏไฟล�แบบฟอร�มใบสมัครให�สามารถดาวโหลดได� 

 

เฉพาะเจ�าหน�าท่ี ก็จะปรากฏหน�าเข�าสู�ระบบ สําหรับเจ�าหน�าท่ีท่ีมีรหัสผ�านเข�าสู�

 



 

 

 5. เม่ือคลิกท่ี Link รายงานสรุปข�อมูลการสมัครเข�าร�วมโครงการฯ ท้ังรอบท่ี 
ปรากฏหน�าสรุปผลการรับสมัครเกษตรกรท่ีผ�านการคัดเลือกและถูกต�องตามเง่ือนไขแล�ว
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รายงานสรุปข�อมูลการสมัครเข�าร�วมโครงการฯ ท้ังรอบท่ี 
สรุปผลการรับสมัครเกษตรกรท่ีผ�านการคัดเลือกและถูกต�องตามเง่ือนไขแล�ว
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รายงานสรุปข�อมูลการสมัครเข�าร�วมโครงการฯ ท้ังรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ก็จะ
สรุปผลการรับสมัครเกษตรกรท่ีผ�านการคัดเลือกและถูกต�องตามเง่ือนไขแล�ว 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการประชุมหารือ 
แนวทางการดําเนินมาตรการช8วยเหลือเกษตรกรปdการผลิต 2559/60 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห องประชุมช้ัน 12 อาคาร Tower ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ8  
 

จากการประชุมหารือแนวทางการดําเนินมาตรการช�วยเหลือเกษตรกรป#การผลิต 2559/60เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห�องประชุมชั้น 12 อาคาร Tower ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ� บางเขน 
สืบเนื่องจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบการดําเนินมาตรการช�วยเหลือ
เกษตรกร ป#การผลิต 2559/60 ด�านการผลิต (เพ่ิมเติม) : การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข�าว ป# 2559/60 รอบท่ี 2 
โครงการปลูกพืชปุUยสด กรมพัฒนาท่ีดิน พ้ืนท่ีเปXาหมาย 19 จังหวัดลุ�มน้ําเจ�าพระยา จํานวน 200,000 ไร�  
วัตถุประสงค� เพ่ือส�งเสริมให�เกษตรกรปลูกพืชปุUยสด เพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ�ขายคืนให�กับกรมพัฒนาท่ีดิน 50,000 ไร�  
และอีก 150,000 ไร� ปลูกเพ่ือไถกลบเปTนพืชปุUยสด  

ซ่ึงจากมติ ครม. ได�กําหนดให� ธ.ก.ส. ต�องเปTนผู�จ�ายเงินค�าเตรียมดินให�กับเกษตรกรท่ีเข�าร�วม
โครงการ รวมท้ังค�าใช�จ�ายในการรับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ�จากโครงการปลูกพืชปุUยสด รวมเปTนเงิน 295,000,000 
บาท โดยให�ใช�เงินทุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยรัฐจะชดเชยเงินต�นและ
ต�นทุนเงินในอัตรา FDR + 1 ให� ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป# งบประมาณตาม
รายจ�ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามข้ันตอน ธ.ก.ส. จึงขอหารือกับกรมพัฒนาท่ีดิน ถึงแนวทางการจ�ายเงินจํานวนดังกล�าว 
ซ่ึงโดยสรุปกรมพัฒนาท่ีดิน ขอให� ธ.ก.ส. จ�ายเงินให�เกษตรกรโดยให�ผ�านระบบบัญชีธนาคาร เพ่ือความถูกต�อง
แม�นยํา และถึงมือเกษตรกรได�ย�างรวดเร็ว ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงขอความร�วมมือให�กรมพัฒนาท่ีดิน จัดส�งรายชื่อ
เกษตรกรซ่ึงต�องมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้  

1) รายชื่อเกษตรกร พร�อมระบุเลขท่ีบัตรประชาชน 
2) ท่ีอยู�ของเกษตรกรตามเลขท่ีบัตรประชาชน 
3) เลขท่ีบัญชีของ ธ.ก.ส. (ให�ระบุบัญชี กรณีท่ีเกษตรกรมีมากกว�า 1 บัญชี) พร�อมท้ังให�แนบ

สําเนาหน�าบัญชีด�วย 
4) ระบุจํานวนพ้ืนท่ีท่ีเข�าร�วมโครงการ และจํานวนเงินท่ีต�องจ�าย 

 

หลักเกณฑ0และแนวทางการดําเนินงาน 
1. ธ.ก.ส. จะจ�ายเงินค�าเตรียมดินและค�ารับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ� โดยจ�ายผ�านบัญชีของธนาคาร 

งบประมาณ 295,000,000 บาท จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
3.1 การเตรียมดิน ครั้งท่ี 1 จํานวน 500 บาท พ้ืนท่ี 200,000 ไร� เปTนเงิน 100,000,000 บาท 
3.2 การเตรียมดิน ครั้งท่ี 2 จํานวน 500 บาท พ้ืนท่ี 150,000 ไร� เปTนเงิน  

75,000,000 บาท 
ท้ังนี้ การเบิกจ�ายเงินค�าเตรียมดินเนื่องจากในแต�ละพ้ืนท่ีอาจจะดําเนินการไม�พร�อมกัน จึงขอให�

ระบุวันท่ีสิ้นสุดการจ�ายเงินไว�ด�วย เพ่ือ ธ.ก.ส. จะสามารถทําการปxดรอบการจ�ายเงินในแต�ละครั้งได� 
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3.3. การรับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ�  จํานวน 6,000 ตัน ราคากิโลกรัมละ 20 บาท งบประมาณ 
120,000,000  บาท 

2. การโอนเงินเข�าบัญชีของเกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการ ขอให�กรมพัฒนาท่ีดิน จัดส�งรายเกษตรกร
ให�กับ ธ.ก.ส. โดยให�ระบุรายละเอียดให�ครบถ�วนตามท่ีกล�าวข�างต�น และให�ทยอยส�งรายชื่อเปTนรอบ ๆ ประมาณ 
100-200 รายต�อรอบ 

3. การรับสมัครเกษตรกรเข�าร�วมโครงการขอให�กรมพัฒนาท่ีดินประสานกรมส�งเสริมการเกษตร    
ขอใช�ฐานข�อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู�ปลูกข�าวนาปรัง เชื่อมต�อ Web Service เพ่ือ Link ฐานข�อมูลการ
ข้ึนทะเบียนเกษตรกร ท้ังนี้ เพ่ือช�วยในการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ไม�ให�เกิดความซํ้าซ�อนกัน ในกรณีท่ี
เกษตรกรเข�าร�วมโครงการกับหน�วยงานอ่ืนแล�ว 
 

 

 
17 พ.ย. 59 

กองแผนงาน 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
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รายงานการประชุม 
โครงการปลูกพืชปุ�ยสด 

คร้ังที่  2/2559 
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. 

ณ ห องประชุมกรมพัฒนาที่ดินช้ัน 2 
 

 
รายนามผู เข าร8วมประชุม 

1. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ประธาน 
2. นางสาวเบญจพร ชาครานนท� รองอธิบดีด�านบริหาร 
3. นายศรจิตร ศรีณรงค� ผอ.สพข.1 
4. นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผอ.สพข.5 
5. นายสมควร ณ ลําปาง ผอ.สพข.8 
6. นายประศาสน� สุทธารักษ� ผอ.สพข.9 
7. นายสมศักด์ิ สุขจันทร� ผอ.กนผ. 
8. นางอรนาฏ โอวาทตระกูล ผอ.ศทส. 
9. นางสาวพรรณพิศ บ�วงนาวา ผอ.กผง. 
10. นางกัญญาภัค ทองจันทร� ผอ.กค. 
11. นางจันทร�เพ็ญ ลาภจิตร ผชช.ด�านสารสนเทศ 
12. นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน รก.ผชช.ด�านนโยบายและยุทธศาสตร� 
13. นางปราณี สีหบัณฑ� ผชช.ด�านวางระบบการพัฒนาท่ีดิน 
14. นายวิชิต ขันธ�แก�ว ผอ.สพด.ชัยนาท 
15. นายวัลลพ พงษ�ราศรี ผอ.สพด.สิงห�บุรี 
16. นายสมศักด์ิ อ่ิมสําราญ ผอ.สพด.อ�างทอง 
17. นายประวัติ นกอ่ิม ผอ.สพด.ลพบุรี  
18. นายศักดา จันทร�แก�ว ผอ.สพด.สระบุรี  
19. นายวันชัย วงษา ผอ.สพด.สุพรรณบุรี 
20. นายไลซันต� ต้ังภูมิ ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา 
21. นายนิราศ ต้ังธรรมนิยม ผอ.สพด.ปทุมธานี 
22. นายพินิจ งาเนียม ผอ.สพด.นนทบุรี 
23. นายพิษณุ ทรัพย�สุทธิ ผอ.สพด.นครนายก 
24. นายพันมหา ทองบ�อ ผอ.สพด.สมุทรปราการ 
25. นายอุษา อุตสาหกุล ผอ.สพด.นครปฐม 
26. นายพัฒนา อภิญดา ผอ.สพด.อุตรดิตถ� 
27. นายสมบูรณ� ธิจันทร� ผอ.สพด.พิษณุโลก 
28. นายสมควร ณ ลําปาง (แทน) ผอ.สพด.พิจิตร  
29. นายณัตชากร กัณฑ�กฤชกรณ� ผอ.สพด.กําแพงเพชร 
30. นายสุชาติ เหรียญทอง ผอ.สพด.สุโขทัย 
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31. นายฐกร กลิ่นจําปา ผอ.สพด.นครสวรรค� 
32. นางดวงเดือน กําเนิดทรัพย� ผอ.กลุ�มฐานข�อมูลสารสนเทศ 
33. นางสาวจาริณี กรรขํา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
34. นายจตุรงค�   สิทธิวรกร นิติกรชํานาญการ 
35. นายอดิศร ใจชื้น นักสํารวจดินชํานาญการ 
36. นางสาวมณทิรา พฤกษกลํามาศ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
37. นางสาวสมพิศ แสงเพ็ง นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
38. นายวิเชียร แก�วดอนรี        นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
39. นางสาวกุลณัฐ ศรีมูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
40. นางสาวจุฑารัฐ การะนาท เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน 
41. นายยุทธพงษ� ไพคํานาม เจ�าหน�าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร�  

 
เริ่มประชุม          เวลา   12.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ งให ท่ีประชุมทราบ 
  

ประธานในท่ีประชุม  ขอบคุณเจ�าหน�าท่ีในส�วนภูมิภาค และส�วนกลางท่ีเก่ียวข�อง และช�วยขับเคลื่อน
โครงการตามนโยบายของท�านรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เพ่ือลดพ้ืนท่ีปลูกข�าวนาปรัง 

  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมโครงการปลูกพืชปุ�ยสด ครั้งท่ี 1/2559 
  เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน  2559 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  หากมีการแก�ไขขอให�แจ�ง กลุ�มโครงการพิเศษ กองแผนงาน 
ภายใน 3 วัน ถ�าไม�มีการแก�ไขถือว�ารับรองรายงานการประชุม 

  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 

3.1 ผลการวิเคราะห0ฐานข อมูลเกษตรกรจากกรมส8งเสริมการเกษตร 
รก.ผชช.ด านนโยบายและยุทธศาสตร0  แจ�งในท่ีประชุมว�า ศูนย�สารสนเทศ ได�รวบรวมข�อมูลเกษตรกร 

ท่ีสมัครเข�าร�วมโครงการ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 220,342 ไร� เกษตรกร 13,789 ราย โดยดําเนินการจัดส�งฐานข�อมูลให�กรม
ส�งเสริมการเกษตรตรวจสอบความซํ้าซ�อนของโครงการ มีพ้ืนท่ีท่ีผ�านหลักเกณฑ� จํานวน 197,958.72 ไร�  
คิดเปTนร�อยละ 98 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  มีจํานวนเกษตรกร 12,403 ราย ไม�ผ�านหลักเกณฑ� จํานวน 1,386 ราย 
ประกอบด�วยผู�สมัครไม�ใช�หัวหน�าครัวเรือน จํานวน 98 ราย ทําให�พ้ืนท่ีเปXาหมายลดลง กรณีพ้ืนท่ีไม�ครบ 
ตามจํานวนจะนํากลุ�มผู�สมัครท่ีเปTนสมาชิกในครัวเรือน เข�าร�วมโครงการอีกครั้ง จากพ้ืนท่ีจํานวน 197,958.72 ไร� 
เกษตรกรจํานวน 12,403 ราย สามารถดําเนินการได�ทันที จากการวิเคราะห�ข�อมูลของ กผง.ร�วมกับ ศทส. แบ�ง
เกษตรกรออกเปTน 2 ประเภท คือ ถูกต�องตามหลักเกณฑ�เง่ือนไขโครงการ จํานวน 7,939 ราย พ้ืนท่ีเปXาหมาย 
37,135.72 ไร� และเกษตรกรจํานวน 7,262 ราย ท่ีมีหมายเลขบัญชีกับ ธ.ก.ส. แล�ว สามารถดําเนินการได�เลย ส�วน
เกษตรกรจํานวน 677 ราย หมายเลขบัญชี 12 หลัก ยังไม�ถูกต�อง ศทส. อยู�ระหว�างดําเนินการประมวลผล  
หากดําเนินการเสร็จแล�วจัดส�งให� สพข./สพด. ดําเนินการตรวจสอบความถูกต�องต�อไป 
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กรณีไม�เข�าหลักเกณฑ�เง่ือนไขโครงการ จํานวน 4,464 ราย พ้ืนท่ี 60,823 ไร� ไม� เข�าเง่ือนไข 4 ข�อ 
ประกอบด�วย 1) พ้ืนท่ีดําเนินการเกิน 20 ไร� 2) พ้ืนท่ีไม�ได�สัดส�วน 1 ใน 4 3) ไถกลบอย�างเดียว 4) เก็บเมล็ดพันธุ�
อย�างเดียว 

 

ประธาน  สั่งการให�ดําเนินการ ดังนี้ 
 

1) ทบทวนรายชื่อเกษตรกรท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การตรวจสอบ ประกอบด�วย 
1.1) ไม�ใช�หัวหน�าครัวเรือน 98 ราย 
1.2) ไม�มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร 58 ราย  

2) เกษตรกรท่ีตรงตามหลักเกณฑ� ดําเนินการได�จํานวน 7,939 ราย พ้ืนท่ี 137,135.72 ไร� 
2.1) มีหมายเลขบัญชีกับ ธ.ก.ส. จํานวน 7,262 ราย  
2.2) หมายเลขบัญชี 12 หลัก ไม�ครบ จํานวน 677 ราย  

3) เกษตรกรท่ีไม�ถูกต�องตามหลักเกณฑ� จํานวน 4,464 ราย พ้ืนท่ี 60,823 ไร� ขอให� สพข./สพด.แก�ไข
ปรับเปลี่ยนให�ถูกต�องตามหลักเกณฑ� พร�อมท้ังตรวจสอบเรื่องการปลูกข�าวของเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ 
ว�าได�ดําเนินการปลูกข�าวรอบท่ี 2 หรือไม� หากเกษตรกรปลูก จะไม�สามารถเข�าร�วมโครงการฯ กับกรมพัฒนาท่ีดินได� 

 

มติท่ีประชุม   มอบหมาย สพข. / สพด. ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การตรวจสอบ เช�น  
1) ไม�เปTนหัวหน�าครัวเรือน 98 ราย 2) ไม�พบรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร 58 ราย ส�วนรายชื่อเกษตรกรท่ีไม�ถูกต�อง
ตามเง่ือนไขโครงการขอให�ปรับเปลี่ยนแก�ไขใหม�ให�ถูกต�อง 

 

3.2 แผนการจัดสรรและการแจกจ8ายเมล็ดพันธุ0พืชปุ�ยสด 
รก.ผชช.ด านนโยบายและยุทธศาสตร0  แจ�งว�าข�อมูลท่ีผ�านการตรวจสอบความถูกต�องจากกรมส�งเสริม

การเกษตร มี พ้ืนท่ีดําเนินการจํานวน 197,958.72 ไร� จะจัดส�งข�อมูลรายชื่อเกษตรกรให�  สพข./สพด. 
ท้ัง 19 จังหวัด ภายในวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เพ่ือให� สพข./สพด. ตรวจสอบความถูกต�องและยืนยัน
จํานวนเกษตรกร และหาก สพข./สพด. ใดท่ียังมีใบสมัครตกค�าง  ขอให�กรอกข�อมูลเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ต�องไม�ซํ้าซ�อนกับ
โครงการของกรมส�งเสริมการเกษตร และกรณีท่ีไม�มีผู�สมัครเพ่ิมเติมแล�ว ขอให�แจ�งยืนยันเปXาหมาย สําหรับผู�สมัครท่ี
ไม�ผ�านหลักเกณฑ�ขอให�ปรับเปลี่ยนข�อมูลของผู�สมัครให�ถูกต�อง  

ผอ.กผง. เสนอท่ีประชุม ให� สพข./สพด. ดําเนินการตรวจสอบข�อมูลเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ  
ท่ีไม�ถูกต�องตามหลักเกณฑ�เง่ือนไขโครงการ จํานวน 4,464 ราย พ้ืนท่ี 60,823 ไร� แยกออกเปTน 4 ประเภท คือ 1) 
พ้ืนท่ีดําเนินการเกิน 20 ไร�  2) พ้ืนท่ีไม�ได�สัดส�วน 1 ใน 4   3) ไถกลบอย�างเดียว 4) เก็บเมล็ดพันธุ�อย�างเดียว ขอให�
ปรับปรุงแก�ไขข�อมูลให�ถูกต�อง แล�วส�งข�อมูลภายในวันอังคารท่ี 13 ธันวาคม 2559 สําหรับสถานท่ีการจัดส�งเมล็ด
พันธุ� ขอให�กําหนดจุดลงเมล็ดพันธุ�ในจุดท่ีมีจํานวนเมล็ดพันธุ�มากๆ ก�อน แล�วค�อยใช�รถเล็กทยอยในพ้ืนท่ี 

 

ประธาน  สั่งการให�ดําเนินการดังนี้ 
 

1) ดําเนินการในพ้ืนท่ี เปXาหมาย 197,958.72 ไร�  และให�ปรับเปลี่ยนข�อมูลของเกษตรกร 
ท่ีไม�ถูกต�องตามหลักเกณฑ� จํานวน 4,464 ราย ให�ถูกต�อง และส�งข�อมูลภายในวันอังคารท่ี 13 ธันวาคม  2559  เพ่ือ
กรมฯ จะได�ส�งให�กรมส�งเสริมการเกษตรกรตรวจสอบข�อมูลต�อไป 

2) สําหรับการจัดส�งเมล็ดพันธุ� โดยใช�รถพ�วงใหญ�ขนส�งไปยังพ้ืนท่ีท่ีกําหนด และใช�รถขนาดเล็กทยอย
ส�งไปยังพ้ืนท่ี และให� สพข.5 จัดทําแผนการจัดส�งด�วย ดังนั้น ให� สพข./สพด.ประสาน กับ ผชช.สพข.5 ในเรื่องจุดลง
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เมล็ดพันธุ�  ให� ผอ.สพด. กําหนดสถานท่ีจัดส�งเมล็ดพันธุ�ด�วย มอบหมาย สพข.8 (ผอ.สมควร), สพข.9  
(ผอ.ประศาสน�) และ สพข.1 (ผอ.ศรจิตร) ประสาน สพข.5 เรื่องสถานท่ีการจัดส�งเมล็ดพันธุ�ด�วย 

ผชช.สพข.5   การจัดส�งเมล็ดพันธุ� โดยจะมีรถจัดส�งเมล็ดพันธุ�ถึงสถานท่ี จึงขอให� สพด. แต�งต้ังเจ�าหน�าท่ี
ผู�รับเมล็ดพันธุ� โดยมีพยาน 2 คน จํานวนเมล็ดพันธุ� 700 ตัน ขนส�งโดยใช�รถพ�วงบรรทุกขนาดจํานวน 30  ตัน  และ
ใช�รถเล็กของ สพข.5 ในการกระจายเมล็ดพันธุ�ไปยังพ้ืนท่ีเปXาหมาย ส�วนรถบรรทุก 6 ล�อ จะบรรทุกได� 18-20 ตัน 
ถ�าเปTนรถกระบะไม�มีหลังคาได�ครั้งละ 5 ตัน โดยใช�รถจ�างเหมาเอกชน โดยจะมีเจ�าหน�าท่ีในการขนส�งประมาณ 6 – 
8 คน การบรรจุเมล็ดพันธุ� ถุงละ 50 กก. เปTนมาตรฐานเดียวกัน  

ผอ.สพด.นครสวรรค0    ได�เสนอประเด็น ในกรณีท่ีจ�างบริษัทขนส�ง มีเจ�าหน�าท่ีในการขนข้ึน – ลง ไปด�วย
หรือไม� เพราะเท�าท่ีผ�านมา ประสบกับปIญหาไม�มีเจ�าหน�าท่ีในการขน สพด. ต�องรับภาระค�าใช�จ�ายในการขนเอง 
ส�วนการส�งยังบ�านเกษตรกรนั้น ไม�มีปIญหา เนื่องจากมีเกษตรกรให�ความช�วยเหลือ 

 

มติท่ีประชุม  มอบหมาย ผอ.สพข. 1, 8 และ 9 ประสาน ผอ.สพข.5 และ ผชช.สพข.5 ในเรื่องพ้ืนท่ีการจัดส�ง
เมล็ดพันธุ�ให�แล�วเสร็จตามกําหนด 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

4.1 แนวทางการดําเนินงานโครงการ  
รก.ผชช.ด านนโยบายและยุทธศาสตร0  แนวทางการดําเนินงานโครงการ ฯ โดยสรุปดังนี้  

1. การคัดเลือกเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ ไม�มีการแก�ไขข�อมูล   
2. การเตรียมดิน  สพข./ สพด. ทราบเรื่องแนวทางการดําเนินงานแล�ว  
3. การไถกลบ แบ�งออกเปTน 2 ส�วน คือ การไถเตรียมดิน จํานวนเงิน 500 บาท/ไร� เกษตรกร 

จะได�รับเงินจาก ธ.ก.ส. โดยทาง กผง. จะมีแบบฟอร�มให�กรอกในระบบออนไลน� โดยขอให�สแกนเอกสารหลักฐาน
แนบไฟล�ส�งมาเพ่ือเปTนหลักฐานการรับเงินค�าไถครั้งท่ี 1 การไถครั้งท่ี 2 คือไถกลบ โดยเกษตรกรสามารถดําเนินการ 
ได�เอง หรือไปจ�างเหมาดําเนินการ หากไม�สามารถดําเนินการได� สพข./สพด. จะช�วยในการจัดหา/จัดจ�างเอกชนให�  

4. การหว�านเมล็ดพันธุ�ใช�เมล็ดพันธุ�ในอัตรา 5 กก./ไร� การดูแลรักษาและการเก็บเก่ียวกรณีปลูกเพ่ือ
เก็บเมล็ดพันธุ� ระยะเวลา 120 วัน ส�วนการปลูกเพ่ือไถกลบระยะเวลา 45 วัน โดยประมาณ ดังนั้น สพด. ท่ีปลูก
ล�าช�า ขอให�พิจารณาระยะเวลาสิ้นสุดโครงการด�วย เนื่องจากจะสิ้นสุดในเดือน พฤษภาคม 2560 ซ่ึงหากเกินกําหนด
จะต�องเสนอเข�าคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอขยายระยะเวลาต�อไป  

5. การเก็บเก่ียว เปXาหมาย 120 กก./ไร� พ้ืนท่ี 50,000 ไร� จะได�เมล็ดพันธุ�จํานวน 6,000 ตัน  
6. การส�งมอบเมล็ดพันธุ� จะส�งให�ศูนย�เรียนรู�เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตรกร 882 ศูนย� โดยได�รับ 

ศูนย�ละ 250 รายๆละ 27 กก. โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ไร� 
7. การเบิกจ�ายตามมติ ครม. ให�กรมฯ ใช�งบประมาณจาก ธ.ก.ส. โดยให�มีการเบิกจ�าย 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 

ในการไถเตรียมดิน ไร�ละ 500 บาท จํานวน 200,000 ไร� โดยมีแบบฟอร�มการเบิกจ�ายในคู�มือ หน�า 5 และหน�า 
6) ครั้งท่ี 2 การไถกลบ ครั้งท่ี 3 การรับซ้ือเมล็ดพันธุ�คืนจากเกษตรกร ท้ังนี้ จะมีแบบฟอร�มการไถและการรับซ้ือคืน
เมล็ดพันธุ�จากเกษตรกร ในคู�มือ หน�า 7) 

ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี 7 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี 13 ธันวาคม  2559  ขอให� สพข./สพด. ดําเนินการในประเด็น
ต�าง ๆ  ดังนี้  

 
- ตรวจสอบเกษตรกรท่ีอยู�ในเง่ือนไข 4 ข�อ  
- ผู�รับสมัครท่ีไม�ผ�านเกณฑ� ขอให�ปรับเปลี่ยนแก�ไขให�ถูกต�อง 
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- เรื่องการเบิกจ�ายต�องตรวจสอบหมายเลขบัญชี 12 หลัก ให�ถูกต�องเพ่ือ ธ.ก.ส. ต�องใช�ในการโอนเงินให�
เกษตรกร 

- แบบฟอร�มการดําเนินงานและสั่งจ�ายงบประมาณ ให�สพด. สแกนเอกสารประกอบ ส�งมาด�วย  
- สําหรับการตรวจรับต�องมีผู�ลงนาม 3 ท�าน คือ เกษตรกรเจ�าของพ้ืนท่ี , เจ�าหน�าท่ี สพด. และ ผอ.สพด. 
- การโอนเงิน ธ.ก.ส. จะประสานผ�าน กรมฯ โดยกรมฯ จะเปTนผู�สั่งให� ธ.ก.ส. จ�ายเงินเข�าบัญชีเกษตรกร 
- สําหรับกรณีท่ีเกษตรกรร�วมกลุ�มกันจ�างเหมาเอกชนดําเนินการ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข�าบัญชีเกษตรกรและ

เกษตรกรรับผิดชอบในการจ�ายให�กับผู�รับจ�างเอง 
-  การรับซ้ือเมล็ดพันธุ� ประเมินจากการเก็บเก่ียวได�ปริมาณเท�าไหร� ให�แจ�ง กผง. เพ่ือจะได�เตรียม

งบประมาณเพ่ือรับซ้ือคืน 
- แบบฟอร�มต�าง ๆ เช�น แบบฟอร�มการตรวจรับ (การรับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด) และแบบฟอร�ม

เอกสารการตรวจรับ (ค�าไถ / เตรียมดิน) ในเอกสารคู�มือ หน�า 9-10  
- กรณีท่ีเกษตรกรท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การรับสมัคร หรือมีพ้ืนท่ีซํ้าซ�อนไม�ครบถ�วนไม�เปTนไปตามเง่ือนไขท่ีกรมฯ 

กําหนด ขอให�เกษตรกรกรอกข�อมูลในแบบฟอร�มยกเลิกการเข�าร�วมโครงการฯ ด�วย เพ่ือเก็บไว�เปTน
หลักฐาน 

ผอ.สพด.กําแพงเพชร  ได�จัดซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด จากเกษตรกรแล�ว จํานวน 20 ตัน 
ผอ.กผง.  แจ�งว�า สพด.กาญจนบุรี มีเมล็ดพันธุ�จํานวน  30  ตัน  สามารถดําเนินการจัดส�งได�เลย หากหา

เมล็ดพันธุ�ต�นทุนไม�ครบตามเปXาหมาย คงต�องหาทางเลือกอ่ืน โดยให�การสนับสนุนเมล็ดพันธุ�ในพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือผลิต
เมล็ดพันธุ�ก�อน ส�วนไถกลบน ั้นให�ชะลอออกไปก�อน จากเอกสารประกอบการประชุมให� สพด.ตรวจสอบข�อมูล แนว
ทางการดําเนินงาน  เรื่องการเตรียมดินท่ีกําหนดว�าต�องใช�รถไถ  75  แรงม�า ขอให�ตรวจสอบความถูกต�องเพ่ือจะได�
แก�ไขข�อมูลให�ถูกต�อง   

ผอ.สพด.นครสวรรค0  ตามเอกสารการระบุกําลังแรงม�า ขอให�ตัดกําลังแรงม�าออก โดยใช�เครื่องจักรกลของ
เกษตรกร หรือผู�รับจ�างในการเบิกพ้ืนท่ีแทน 

ผอ.สพข.9  ได�เสนอทางเลือก เก่ียวกับการจัดหาเมล็ดพันธุ�ต�นทุน โดยให�แต�ละ สพด.ไปตรวจสอบในพ้ืนท่ี 
ว�ามีเมล็ดพันธุ�หรือไม� หากมีก็ให�ยืมใช�ในโครงการนี้ก�อน สําหรับค�าบริหารจัดการ สพข.9 ดําเนินการในอัตรา 29.75 
บาท โดยให�บริหารจัดส�งถึงศูนย�เรียนรู�ท้ัง 882 ศูนย� 

 

มติท่ีประชุม  มอบหมายดังนี้ 
1) มอบหมาย กค. โอนเงินงบประมาณในการจัดหาเมล็ดพันธุ�ให� สพด.กาญจนบุรี 30 ตัน 

สพด.กําแพงเพชร จํานวน 20 ตัน  
2) สั่งการให� กผง. ประสาน สพข. เรื่องเมล็ดพันธุ�ต�นทุน ในส�วนท่ีต�องหาเพ่ิมเติมอีกจํานวน 250  ตัน 
3) กรณีท่ีเกษตรกรเข�าร�วมโครงการไม�ครบตามเปXาหมายต�องทําเรื่องขอยกเลิก  หรือขอขยาย

ระยะเวลาดําเนินการกับ ครม. พร�อมท้ังชี้แจงปIญหาอุปสรรคการดําเนินงาน  
4) ให� สพด. พิจารณาดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

4.1) กรณีท่ีรับซ้ือเมล็ดพันธุ�จากเกษตรกรในราคา 20 บาท โดยให�เกษตรกรเปTน 
ผู�เก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดในราคา 9.75 บาท มี สพด.ท่ีสามารถดําเนินการได�ตามแนวทางนี้ ได�แก� ชัยนาท, 
สุโขทัย, นนทบุรี,อ�างทอง, สระบุรี และลพบุรี  

4.2) กรณีท่ีจ�างเกษตรกรช�วยเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ� ในราคา 4.50 บาท มี สพด.ท่ีสามารถ
ดําเนินการได�ตามแนวทางนี้ ได�แก� สพด.สุพรรณบุรี ,นครนายก , 
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4.3) กรณีท่ีรับซ้ือเมล็ดพันธุ�จากเกษตรกรในราคา 20 บาท ตามจํานวนผลผลิตและหาก
เกษตรกรเก็บเก่ียว และดําเนินการจนเสร็จสิ้นขบวนการจนถึงขนส1งไปยังศูนย�เรียนรู6การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค6าเกษตร จะให6เกษตรกรในราคา 29.75 บาท  ได6แก1 สพด.ตาก , สิงห�บุรี, ปทุมธานี,สมุทรปราการ, นครปฐม, 
อุตรดิตถ�,พิษณุโลก, พิจิตร, กําแพงเพชร, นครสวรรค� 

4.4) การบริหารจัดการเมล็ดพันธุ� ได6จัดสรรงบประมาณตามแผนท่ีประมาณการณ�ไว6 
120 กก./ไร1 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ผอ.สพด.สมุทรปราการ  ขอข6อมูลเรื่องระยะเวลาการทํานา ของกรมการข6าว เพ่ือจํานําไปชี้แจงให6กับ
เกษตรกรทราบ 

รก.ผชช.ด�านนโยบายและยุทธศาสตร$  รับทราบและจัดส1งข6อมูลให6 สพด.สมุทรปราการ นอกจากนี้  
จะจัดส1งรายชื่อเกษตรกรท่ีไม1ถูกต6องตามหลักเกณฑ� และติดเง่ือนไข 4 ข6อ ส1งให6ทางไลน� กลุ1มโครงการพืชปุBยสด
เพ่ือให6 สพด. ปรับปรุงแก6ไข ดังนี้ 

1) พ้ืนท่ีเกิน 20 ไร1 
2) พ้ืนท่ีไม1ได6สัดส1วน 1 ใน 4  
3) ไถกลบอย1างเดียว 
4) เก็บเมล็ดพันธุ�อย1างเดียว 

ขอให6 สพด.ดําเนินการแก6ไข โดยทันที 
 

ประธาน  โดยการดําเนินงานโครงการดังกล1าว กรมฯ จะนํามาเปDนตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานด6วย 
เลิกประชุม  เวลา  15.00  น. 
 
 
 
  จุฑารัฐ  การะนาท         สมพิศ  แสงเพ็ง 

      (นางสาวจุฑารัฐ  การะนาท)                                                 (นางสาวสมพิศ  แสงเพ็ง) 
เจ6าหน6าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน                                  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
       ผู6จดรายงานการประชุม                                                  ผู6ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
มาตรการช(วยเหลือเกษตรกร ป+ 2559/60 ด�านการผลิต : โครงการปลูกพืชปุ1ยสด 

วันพฤหัสบดีที ่15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. 
ณ ห�องประชุมธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ$การเกษตร สํานักงานใหญ( ช้ัน 12 

 
 

รายนามผู�เข�าร(วมประชุม 
1. นายจิระศักด์ิ แมลงภู1ทอง ผู6อํานวยการฝIายสินเชื่อ     ประธาน 
2. นายกิตติภพ อรรถพร รองผู6อํานวยการฝIายกฎหมาย 
3. นายไพศาล หงษ�ทอง ผู6ช1วยผู6อํานวยการฝIายสินเชื่อ 
4. นายประยูร เลิศพยับ ผู6ช1วยผู6อํานวยการฝIายนโยบายรัฐ 
5. นายอมรยุทธ มานะประเสริฐศักด์ิ ผู6บริหารทีม  ฝIายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นายไพโรจน� ต้ังถ่ิน ผู6บริหารทีม  ฝIายสินเชื่อ 
7. นายวุฒิ พงศกรพฤฒิกุล พนักงานวิเคราะห�สินเชื่อ 
8. นายนคร จําปา พนักงานวิเคราะห�สินเชื่อ 
9. นางสาวมิราภรณ� วิชัยสินธุ� พนักงานวิเคราะห�สินเชื่อ 
10.  นางสาวพรรณพิศ บ1วงนาวา ผู6อํานวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 
11.  นายอรนาฏ โอวาทตระกูล ผู6อํานวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
12.  นางจันทร�เพ็ญ ลาภจิตร ผู6เชี่ยวชาญด6านสารสนเทศ 
13.  นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน รักษาการผู6เชี่ยวชาญด6านนโยบายและยุทธศาสตร� 
14.  นายพนัสบดี ธัชโอภาส นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ 
15.  นางสาวมณทิรา พฤกษกลํามาศ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
16.  นายภูวดล แสงทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ 
17.  นายวิเชียร แก6วดอนรี นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
18.  นางสาวจุฑารัฐ การะนาท เจ6าหน6าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน 
19.  นายยุทธพงษ� ไพคํานาม เจ6าหน6าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร�  

 
เริ่มประชุม  เวลา   13.30  น.   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  

นายจิระศักดิ์  แมลงภู8ทอง  ผู อํานวยการฝjายสินเช่ือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ0
การเกษตร ประธานในท่ีประชุม (แทนรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน) ได�กล�าวต�อนรับผู�เข�าร�วมประชุมและได�แจ�งท่ี
ประชุมทราบถึงการดําเนินโครงการปลูกพืชปุUยสด ตามมาตรการช�วยเหลือเกษตรกร ป# 2559/60 : ด�านการผลิต 
ตามท่ีกรมพัฒนาท่ีดินเสนอ และคณะรัฐมนตรีได�เห็นชอบโครงการแล�ว ซ่ึงเปTนโครงการท่ีมีประโยชน�ต�อเกษตรกรผู�
ปลูกข�าวได�ปรับเปลี่ยนการผลิต และเปTนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการลดพ้ืนท่ีการทํานาข�าวรอบ 2 จึงขอความ
ร�วมมือส�วนงานท่ีเก่ียวข�องร�วมกันดําเนินการในเรื่องนี้ให�มีประสิทธิภาพและเปTนประโยชน�กับเกษตรกรต�อไป 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพ่ือทราบ 
 

2.1 เรื่องความคืบหน าความเห็นชอบของสํานักงบประมาณ 
 

เนื่องจากโครงการนี้ เดิมกรมพัฒนาท่ีดินเสนอขอใช�งบประมาณดําเนินการโครงการจากงบ
กลางรายการเงินสํารองกรณีฉุกเฉินหรือจําเปTน ป#งบประมาณ 2560 และคณะรัฐมนตรีให�ความเห็นชอบโครงการ 
ตามความเห็นเพ่ิมเติมของสํานักงบประมาณ คือ ในส�วนของการจ�ายค�าเตรียมดิน ค�าไถกลบ และค�ารับซ้ือเมล็ดพันธุ�
คืนจากเกษตรกรจํานวน 295 ล�านบาท ให�ใช�แหล�งเงินทุนจาก ธ.ก.ส. โดยรัฐจะชดเชยเงินต�นและต�นทุนเงินในอัตรา 
FDR + 1 และให� ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป#ตามรายจ�ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามข้ันตอนต�อไป 
นั้น ยังไม�มีความชัดเจนว�าประสงค�ให� ธ.ก.ส. สํารองจ�ายตรงให�กับกรมพัฒนาท่ีดินหรือจ�ายให�กับเกษตรกร ซ่ึงกรณีนี้ 
ธ.ก.ส. และกรมพัฒนาท่ีดิน ได�มีความเห็นร�วมกัน ให�กรมพัฒนาท่ีดินทําหนังสือสอบถามความชัดเจนไปยังสํานัก
งบประมาณ ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินได�ดําเนินการแล�ว ตามหนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน ด�วนท่ีสุด ท่ี กษ 0805.03/2634 ลง
วันท่ี 9 ธันวาคม  2559  ขณะนี้อยู�ระหว�างรอการตอบกลับจากสํานักงบประมาณ  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  และขอให�กรมพัฒนาท่ีดินประสานสํานักงบประมาณเพ่ือให�ความเห็นตอบกลับ
โดยเร็ว และแจ�งผลการพิจารณาของสํานักงบประมาณให� ธ.ก.ส.ทราบด�วย เพ่ือจะได�ดําเนินโครงการได�ทันต�อการ
ผลิตของเกษตรกร 

 

2.2 เรื่องค8าใช จ8ายสําหรับเปkนค8าธรรมเนียมในการโอนเงิน 
 

ธ.ก.ส. ได�แจ�งให�ทราบว�าการโอนงบประมาณให�เกษตรกร นั้น จะมีค�าใช�จ�าย คือ ค�าธรรมเนียม
การโอนเงิน แต�กรมพัฒนาท่ีดิน ไม�ได�มีการต้ังงบประมาณเพ่ือเปTนค�าใช�จ�ายสําหรับเปTนค�าธรรมเนียมในการโอนเงิน
ไว� และเพ่ือไม�ให�เปTนภาระแก�เกษตรกร กรมพัฒนาท่ีดิน ได�ทําหนังสือ ขอความอนุเคราะห�ยกเว�นค�าธรรมเนียม 
การโอนเงินโครงการปลูกพืชปุUยสด ตามหนังสือท่ี กษ 0805.03/2706 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม  2559  เพ่ือ ธ.ก.ส. 
พิจารณาให�ความอนุเคราะห�ต�อไป 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  โดยฝ|ายสินเชื่อ ธ.ก.ส. จะดําเนินการเสนอให�ธนาคารพิจารณาและแจ�งผลให�กรม
พัฒนาท่ีดินทราบต�อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

 ท่ีประชุมได�ร�วมกับพิจารณาข้ันตอนการดําเนินการจ�ายเงินให�แก�เกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการ ฯ สรุป
ได�ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 : กรมพัฒนาท่ีดิน ทําหน�าท่ีกําหนดพ้ืนท่ีเปXาหมาย รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร 
เข�าร�วมโครงการปลูกพืชปุUยสด โดยคัดกรองมิให�เกิดความซํ้าซ�อนในการได�รับความช�วยเหลือกับโครงการอ่ืนใดท่ีมี
วัตถุประสงค�เพ่ือลดพ้ืนท่ีปลูกข�าวรอบท่ี 2 ป#การผลิต 2559/60 

ข้ันตอนท่ี 2 : กรมพัฒนาท่ีดิน จัดทําบัญชีรายชื่อเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการเพ่ือแจ�งให� ธ.ก.ส.  
โอนเงินเข�าบัญชีเกษตรกร โดยมีข�อมูลประกอบด�วย ชื่อ - สกุล ของเกษตรกร,เลขประจําตัวประชาชน, ท่ีอยู�, 
จํานวนพ้ืนท่ีเข�าร�วมโครงการ, จํานวนเงินท่ีต�องการให�โอน, เลขท่ีบัญชีเงินฝากท่ีใช�ในการรับโอนเงิน 

ท้ังนี้ ในการโอนเงินแต�ละครั้งให�ทําเปTนหนังสือแจ�งการโอนเงินให�แก�เกษตรกร โดยระบุวันท่ีประสงค� 
จะให�ธนาคารโอนเงิน พร�อมข�อมูลของเกษตรกรท่ีจะให�โอน ไปยัง ฝ|ายสินเชื่อ ธ.ก.ส. ก�อนวันท่ีกําหนดให�โอนเงิน 
ไม�น�อยกว�า 3 วันทําการ 

ข้ันตอนท่ี 3 : ธ.ก.ส. เม่ือได�รับหนังสือแจ�งให�โอนเงินพร�อมข�อมูลประกอบจะดําเนินการตรวจสอบ
ข�อมูลถึงความถูกต�องตรงกันระหว�างรายชื่อเกษตรกรกับความเปTนเจ�าของบัญชีท่ีรับโอนเงิน พร�อมท้ังสถานะ 
ของบัญชีท่ีรับโอนต�องยังสามารถใช�รับโอนเงินได� เม่ือดําเนินการตรวจสอบแล�วจะทําการโอนเงินเข�าบัญชีเกษตรกร 
ตามวันท่ีแจ�งความประสงค�ในธนาคารโอนเงิน และแจ�งผลการโอนเงินให�กับกรมพัฒนาท่ีดินทราบ ท้ังรายท่ีโอน
สําเร็จ และโอนไม�สําเร็จพร�อมท้ังระบุสาเหตุการโอนเงินไม�สําเร็จให�ทราบด�วย 

ข้ันตอนท่ี 4 : กรมพัฒนาท่ีดิน แจ�งผลการโอนเงินให�แก�เกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการทราบ เพ่ือทําการ
เบิกถอนเงินไปดําเนินการตามวัตถุประสงค�โครงการต�อไป  หรือดําเนินการแก�ไขในรายท่ีโอนเงินไม�สําเร็จให�ถูกต�อง
สําหรับใช�ในการโอนเงินคราวต�อไป 

ข้ันตอนท่ี 5 : กรมพัฒนาท่ีดิน จัดเก็บเอกสารประกอบท่ีใช�ในการดําเนินโครงการสําหรับ 
การตรวจสอบการใช�จ�ายงบประมาณ หรือรายงานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข้ันตอนท่ี 6 : ธ.ก.ส. ดําเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป# ตามรายจ�าย 
ท่ีเกิดข้ึนตามข้ันตอนต�อไป 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบตามข้ันตอนท่ีเสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

(- ไม�มี -) 
 

เลิกประชุม  เวลา  15.00  น. 
 
 
     จุฑารัฐ  การะนาท         มณทิรา  พฤกษกลํามาศ 
     (นางสาวจุฑารัฐ  การะนาท) (นางสาวมณทิรา  พฤกษกลํามาศ) 
เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
       ผู�จดรายงานการประชุม  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
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โครงการปลกูพืชปุ�ยสด (เพ่ิมเติม) 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

ความสอดคล องกับนโยบาย : แผนการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจร 
 

1. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ�การผลิตสินค�าข�าว อุปทานมากกว�าอุปสงค� ผลผลิตข�าวไม�สมดุลกับความต�องการตลาด 
กล�าวคือ ผลผลิตจะมีประมาณป#ละ 36.80 ล�านตันข�าวเปลือก หรือ 24.29 ล�านตันข�าวสาร ขณะท่ีความต�องการ
ของตลาดข�าวมีประมาณป#ละ 31.00 ล�านตันข�าวเปลือก หรือ 20.46 ล�านตันข�าวสาร ท้ังนี้ ความไม�สมดุลดังกล�าว 
ส�งผลให�มีปริมาณผลผลิตส�วนเกิน (Oversupply) ประมาณป#ละ 5.80 ล�านตันข�าวเปลือก หรือ 3.83 ล�านตัน
ข�าวสาร ทําให�มีสต็อกปลายป#สะสมไปยังฤดูการผลิตป#ถัดไป ซ่ึงส�งผลให�เกิดความผันผวนของราคา โดยเฉพาะในช�วง
ฤดูกาลท่ี มีผลผลิตออกสู� ตลาดมาก โดยท่ีปIจจุบันยั งไม� รวมข� าวในสต็อกของรั ฐบาลตามโครงการ 
รับจํานําข�าวเปลือก ดังนั้น รัฐบาลจึงต�องกําหนดนโยบายข้ึนมาเพ่ือดูแลและแก�ไขปIญหาเรื่องข�าว โดยให�แต�งต้ัง
คณะกรรมการด�านข�าว ท้ังในส�วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� และกระทรวงพาณิชย� มาทํางานเชิงบูรณาการ
ร�วมกัน ภายใต�นโยบายด�านการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจร 

สําหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ได�มีการแต�งต้ังคณะกรรมการฯ เพ่ือดูแลเรื่องข�าว 2 คณะ คือ 
คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ�มสินค�าข�าว และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการ 
วางแผนการผลิตข�าวครบวงจร โดยได�ร�วมกันพิจารณาวางแผนการผลิต (กษ.) และการตลาด (พณ.) โดยใช�หลักคิด 
“ตลาดนําการผลิต หรือ ผลิตให มีปริมาณตรงกับความต องการของตลาด” เพ่ือมิให�เกิดปIญหากระทบเรื่อง
ราคาและการส�งออก ซ่ึงคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตข�าวครบวงจร 
ได�ดําเนินการตามแผนการผลิตข�าวครบวงจร ตามกรอบระยะเวลา 6 เดือน 12 เดือน และ 18 เดือน โดยกําหนด 
ให�มีแผนงานส�งเสริมการผลิตข�าวให�มีประสิทธิภาพ ป# 2559/60 ภายใต�แผนการผลิตข�าวครบวงจรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ� จํานวน 8 มาตรการ ได�แก� 1) การวางแผนการเพาะปลูกข�าวป# 2559/60 2) การข้ึนทะเบียน
เกษตรกรผู�ปลูกข�าวป# 2559/60 3) การจัดการปIจจัยการผลิตข�าว 4) การลดต�นทุนการผลิตข�าว 5) การปรับ 
เปลี่ยนการปลูกข�าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย หรือกิจกรรมอ่ืน 6) การสร�างชาวนารุ�นใหม�  7) การวิจัยและพัฒนา
พันธุ�ข�าว และ 8) การพัฒนาผลิตภัณฑ�ข�าวท่ีมีมูลค�าเพ่ิม ท้ังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ� ได�ให�หน�วยงานท่ีมี
ภารกิจตามแผนการผลิตข�าวครบวงจร สนับสนุนมาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกข�าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย  
เพ่ือเปTนแรงจูงใจให�เกษตรกรลดรอบการปลูกข�าว โดยการปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน  

กรมพัฒนาท่ีดิน ได�จัดทําโครงการปลูกพืชปุUยสด โดยส�วนหนึ่งให�เกษตรกรปลูกพืชปุUยสด ซ่ึงเปTนพืช
ตระกูลถ่ัว เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�และรับซ้ือคืน และอีกส�วนหนึ่งให�เกษตรกรปลูกเปTนพืชปุUยสดและไถกลบ โครงการนี้
นอกจากเกษตรกรจะมีรายได�จากการจําหน�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด และยังได�รับได�ประโยชน�จากการปรับปรุงบํารุง
ดินอีกด�วย 
 

2. วัตถุประสงค0 
 

2.1 เพ่ือลดพ้ืนท่ีการปลูกข�าวในฤดูนาปรังป# 2560 
2.2 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 
2.3 เพ่ือปรับปรุงบํารุงดินโดยใช�พืชปุUยสด  
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3. พ้ืนท่ีดําเนินการ  พ้ืนท่ี  19  จังหวัดลุ�มน้ําเจ�าพระยา 

ประกอบด�วย สมุทรปราการ  นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ�างทอง  ลพบุรี สิงห�บุรี สุพรรณบุรี  
นครปฐม  ชัยนาท  สระบุรี  นครนายก  อุตรดิตถ�  นครสวรรค�  กําแพงเพชร  ตาก  สุโขทัย  พิษณุโลก และ 
พิจิตร 
 

4. เป4าหมาย  ดําเนินการในพ้ืนท่ี 200,000 ไร� (รับซ้ือเมล็ดพันธุ�คืน 50,000 ไร� , ไถกลบเปTนปุUยพืชสด 150,000 ไร�) 
 

ลําดับ พ้ืนท่ีเป4าหมาย จํานวน   ลําดับ พ้ืนท่ีเป4าหมาย จํานวน 

  (ไร8)       (ไร8) 
1 สมุทรปราการ 1,300  11 สระบุรี 16,000 
2 นนทบุรี 500  12 นครนายก 8,000 
3 ปทุมธานี 6,400  13 อุตรดิตถ� 14,900 
4 พระนครศรีอยุธยา 10,700  14 นครสวรรค� 31,450 

5 อ�างทอง 2,700  15 กําแพงเพชร 22,180 
6 ลพบุรี 10,700  16 ตาก 3,300 
7 สิงห�บุรี 13,300  17 สุโขทัย 840 
8 สุพรรณบุรี 10,700  18 พิษณุโลก 16,400 
9 นครปฐม 8,000  19 พิจิตร 14,630 
10 ชัยนาท 8,000     

รวมท้ังส้ิน 19 จังหวัด พ้ืนท่ี  200,000ไร8 
 

หมายเหตุ : เปXาหมายพ้ืนท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได�ตามความสมัครใจของเกษตรกร 
 

5. วิธีการดําเนินงาน 
5.1 ประสานข�อมูล เกษตรกรท่ีปลูกข�าวนาปรังในฤดูการผลิตท่ีผ�านมา จากสํานักงานเกษตรและสหกรณ�

จังหวัด เพ่ือใช�เปTนฐานข�อมูลในการกําหนดพ้ืนท่ี และคัดเลือกเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ 
5.2 กําหนดพ้ืนท่ีเปXาหมาย โดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีปลูกข�าวนาปรังในฤดูกาลผลิตท่ีผ�านมา และจากการ

สํารวจพ้ืนท่ีโดยสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด 
5.3 ประชุมหารือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� หน�วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� กลุ�มเกษตรกร 

และหน�วยงานท�องถ่ิน  โดยกรมพัฒนาท่ีดินเปTนเจ�าภาพหลัก เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ รับทราบสถานการณ�
และนโยบายการผลิตข�าว และข�อเสนอโครงการปลูกพืชปุUยสด เพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติ 

5.4 คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุ�มเกษตรกร ท่ีมีความพร�อมและสนใจเข�าร�วมโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค�
และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ โดยแยกออกเปTน 2 ส�วน ดังนี้ 

5.4.1 เกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการจะได�รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ� รายละไม�เกิน 20 ไร�  
5.4.2 เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีเข�าร�วมโครงการต�องปลูกพืชปุUยสด เพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดอย�างน�อย 1 ใน 4 

ส�วนของพ้ืนท่ี เช�น มีพ้ืนท่ีเข�าร�วมโครงการ 20 ไร� ต�องปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 5 ไร� และไถกลบ 15 ไร� 
5.4.3 กรมพัฒนาท่ีดิน จะไถกลบให�เกษตรกร โดยสนับสนุนงบประมาณการไถให� ดังนี้ 
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1) ในการไถเตรียมดินครั้งแรก เปXาหมาย 200,000 ไร� จะสนับสนุนค�าไถให�เกษตรกร ไร�ละ 
500 บาท โดยเกษตรกรต�องรวมกลุ�มกันในการจัดหารถไถมาดําเนินการเตรียมดิน ซ่ึงหากไม�สามารถดําเนินการ
ได� กรมพัฒนาท่ีดินจะจัดจ�างรถไถมาดําเนินการให� 

2) ในการไถกลบเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด ซ่ึงจะแบ�งออกเปTน 2 ส�วน 
ส�วนท่ี 1 พ้ืนท่ีท่ีทําการผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดเพ่ือขายคืนให�กรมพัฒนาท่ีดิน เปXาหมาย 

50,000 ไร� เกษตรกรต�องดําเนินการไถกลบเอง หลังจากเก็บเมล็ดพันธุ�เรียบร�อยแล�ว 
ส�วนท่ี 2 พ้ืนท่ีท่ีปลูกพืชปุUยสดและไถกลบพืชปุUยสด กรมพัฒนาท่ีดิน จะสนับสนุนค�าไถ

ให�กับเกษตรกรเจ�าของแปลง โดยดําเนินการเช�นเดียวกับการไถกลบพ้ืนท่ีในครั้งท่ี 1 
5.5 กรมพัฒนาท่ีดิน จะจัดหาเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด เพ่ือท่ีเปTนเมล็ดพันธุ�ต�นทุนสนับสนุนให�แก�เกษตรกรท่ีเข�า

ร�วมโครงการ ครัวเรือนละไม�เกิน 20 ไร� ท้ังนี้การจัดหาเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดจะใช�วิธีการรับซ้ือจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ี
กรมพัฒนาท่ีดินได�ส�งเสริมไว� (หากไม�สามารถจัดหาจากเกษตรกรได�ครบตามเปXาหมาย จะดําเนินการจัดหาจาก
เอกชนเพ่ือให�ครบตามเปXาหมาย) 

5.6 เจ�าหน�าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ให�ความรู�เรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาและเก็บเมล็ดพันธุ�ให�แก�
เกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการ เกษตรกรเปTนผู�บริหารจัดการท้ังหมด สําหรับการเตรียมดินให�เกษตรกรบริหารจัดการ
โดยการรวมกลุ�มดําเนินการ และให�เจ�าหน�าท่ีร�วมกับเกษตรกรตรวจสอบ  

5.7 การปลูก ดูแลรักษา เก็บเมล็ดพันธุ� และไถกลบซากพืชปุUยสด ในระยะเวลา 60-120 วัน 
5.8 กรมพัฒนาท่ีดินรับซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดจากเกษตรกรในราคา กก. ละ 20 บาท โดยต�องตรวจสอบ

คุณภาพของเมล็ดพันธุ� ตามมาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน 
5.9 หลังเก็บเมล็ดพันธุ� เกษตรกรไถซากพืชปุUยสดลงดิน จะเปTนการปรับโครงสร�างของดินช�วยทําให�ดินมี

อินทรียวัตถุเพ่ิมข้ึน 
5.10 หลักการและข้ันตอนการเบิกจ8ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. (เพ่ิมเติม) โดยข อเสนอแนะจาก

สํานักงบประมาณ กรณีเงินทุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ0การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือเปkน
ค8าใช จ8ายในการเตรียมดินและรับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ0 โครงการปลูกพืชปุ�ยสด จํานวน 295,000,000 บาท นั้น 
รัฐจะชดเชยเงินต นและต นทุนเงินในอัตรา FDR + 1 และให  ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ8าย
ประจําปdตามรายจ8ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

      กรมพัฒนาท่ีดิน ได กําหนดหลักเกณฑ0การเบิกจ8ายงบประมาณ จาก ธ.ก.ส. ดังนี้ 
      1. การไถเตรียมดินครั้งแรก เป4าหมาย 200,000 ไร8 งบประมาณ 100,000,000 บาท 
      2. การไถกลบเมล็ดพันธุ0พืชปุ�ยสด เป4าหมาย 150,000 ไร8 งบประมาณ 75,000,000 บาท  

               3. การรับซ้ือเมล็ดพันธุ0 เป4าหมาย 50,000 บาท งบประมาณ 120,000,000 บาท  
 ท้ังนี้ ธ.ก.ส. จะเปkนหน8วยเบิกจ8ายงบประมาณให แก8เกษตรกร โดยตรง สําหรับข้ันตอน     

การเบิกจ8าย จะมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 : กรมพัฒนาท่ีดิน ทําหน าท่ีกําหนดพ้ืนท่ีเป4าหมาย รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร 

เข าร8วมโครงการปลูกพืชปุ�ยสด โดยคัดกรองมิให เกิดความซํ้าซ อนในการได รับความช8วยเหลือกับโครงการอ่ืนใด
ท่ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือลดพ้ืนท่ีปลูกข าวรอบท่ี 2 ปdการผลิต 2559/60 

ข้ันตอนท่ี 2 : กรมพัฒนาท่ีดิน จัดทําบัญชีรายช่ือเกษตรกรท่ีเข าร8วมโครงการเพ่ือแจ งให  ธ.ก.ส.  
โอนเงินเข าบัญชีเกษตรกร โดยมีข อมูลประกอบด วย ช่ือ - สกุล ของเกษตรกร,เลขประจําตัวประชาชน, ท่ีอยู8, 
จํานวนพ้ืนท่ีเข าร8วมโครงการ, จํานวนเงินท่ีต องการให โอน, เลขท่ีบัญชีเงินฝากท่ีใช ในการรับโอนเงิน 
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ท้ังนี้ ในการโอนเงินแต8ละครั้งให ทําเปkนหนังสือแจ งการโอนเงินให แก8เกษตรกร โดยระบุวันท่ี
ประสงค0จะให ธนาคารโอนเงิน พร อมข อมูลของเกษตรกรท่ีจะให โอน ไปยัง ฝjายสินเช่ือ ธ.ก.ส. ก8อนวันท่ี
กําหนดให โอนเงินไม8น อยกว8า 3 วันทําการ 

ข้ันตอนท่ี 3 : ธ.ก.ส. เม่ือได รับหนังสือแจ งให โอนเงินพร อมข อมูลประกอบจะดําเนินการตรวจสอบ
ข อมูลถึงความถูกต องตรงกันระหว8างรายช่ือเกษตรกรกับความเปkนเจ าของบัญชีท่ีรับโอนเงิน พร อมท้ังสถานะ
ของบัญชีท่ีรับโอนต องยังสามารถใช รับโอนเงินได  เม่ือดําเนินการตรวจสอบแล วจะทําการโอนเงินเข าบัญชี
เกษตรกร ตามวันท่ีแจ งความประสงค0ในธนาคารโอนเงิน และแจ งผลการโอนเงินให กับกรมพัฒนาท่ีดินทราบ 
ท้ังรายท่ีโอนสําเร็จ และโอนไม8สําเร็จพร อมท้ังระบุสาเหตุการโอนเงินไม8สําเร็จให ทราบด วย 

ข้ันตอนท่ี 4 : กรมพัฒนาท่ีดิน แจ งผลการโอนเงินให แก8เกษตรกรผู เข าร8วมโครงการทราบ เพ่ือทํา
การเบิกถอนเงินไปดําเนินการตามวัตถุประสงค0โครงการต8อไป  หรือดําเนินการแก ไขในรายท่ีโอนเงินไม8สําเร็จให 
ถูกต องสําหรับใช ในการโอนเงินคราวต8อไป 

ข้ันตอนท่ี 5 : กรมพัฒนาท่ีดิน จัดเก็บเอกสารประกอบท่ีใช ในการดําเนินโครงการสําหรับ 
การตรวจสอบการใช จ8ายงบประมาณ หรือรายงานหน8วยงานท่ีเก่ียวข อง 

ข้ันตอนท่ี 6 : ธ.ก.ส. ดําเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ8ายประจําปd ตามรายจ8าย 
ท่ีเกิดข้ึนตามข้ันตอนต8อไป 

โดยข้ันตอนการดําเนินงานดังกล8าวสามารถเปล่ียนแปลงรายละเอียดต8างๆ ได ตามความเหมาะสม 
 

6. ตัวช้ีวัด   
6.1 พ้ืนท่ีปลูกข�าวในฤดูนาปรัง ป# 2560 ลดลงจํานวน 200,000  ไร� 
6.2 ร�อยละ 80 ของเกษตรกรมีความรู�ในการผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  7  เดือน (ต้ังแต� พฤศจิกายน 2559 - พฤษภาคม 2560) 
 

กิจกรรม 
กรอบระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

1. กําหนดพ้ืนท่ีเปXาหมาย ประชุมหารือหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง ชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพ่ือรับทราบ
แนวทางปฏิบัติ 

 
      

2. คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุ�มเกษตรกร ท่ีมีความ
พร�อมและสนใจเข�าร�วมโครงการ เพ่ือจัดต้ังกลุ�มการผลิต
และจําหน�ายเมล็ดพันธุ� 

              

3. จัดหาเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด เพ่ือท่ีเปTนเมล็ดพันธุ�ต�นทุน               
4. เกษตรกรเตรียมดินและปลูกพืชปุUยสด 

 
 

     
5. แจกจ�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดให�แก�เกษตรกร
ผู�เข�าร�วมโครงการ 

              

6. เกษตรกรดูแลรักษา  

      
7. ให�ความรู�เรื่องการปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด               
8. เก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด               
9. การรับซ้ือเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดจากเกษตรกร               
10. ไถกลบซากพืชปุUยสด 

   
 

   
11. การประเมินผลโครงการ               
 

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดําเนินงานสามารถปรับให�สอดคล�องกับช�วงเวลาการปลูกในแต�ละพ้ืนท่ี 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณตามกิจกรรมดําเนินการ  กรอบวงเงิน  383,490,000 บาท (โดยขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสํารองจ�ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปTน ป#งบประมาณ พ.ศ. 2559) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

กิจกรรม เป4าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท)  
งบดําเนินงาน 200,000 ไร8 383,490,000 
1. ค8าเตรียมดิน 
 

- ครั้งท่ี 1  พ้ืนท่ี  200,000  ไร�  ครั้งละ 500  บาท 
- ครั้งท่ี 2  พ้ืนท่ี  150,000  ไร�  ครั้งละ 500  บาท 

 175,000,000 
 

100,000,000 
75,000,000 

2. ค8าเมล็ดพันธุ0ต นทุน 
พ้ืนท่ี 200,000 ไร�ๆ ละ 5 กก. จํานวน 1,000 ตัน โดยจัดหาเมล็ดพันธุ� 
พืชปุUยสด (ต�นทุน) จากเกษตรกร จํานวน 1,000 ตัน x 29,750 บาท 

1,000 ตัน 29,750,000 

3. ค8ารับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ0จากเกษตรกร 
(พ้ืนท่ี 50,000 ไร� x ผลิตได�ไร�ละ 120 กก. x  ซ้ือคืนราคา กก. ละ 20 บาท) 
- ค�ารับซ้ือคืนเมล็ดพันธุ�  50,000  ไร�  
- ค�าบริหารจัดการ 9.75  บาท /กก. 
  (ค�าเก็บเก่ียว นวด สี ฝIด บรรจุกระสอบ และค�าขนส�ง เปTนต�น) 

6,000 ตัน 
 
 
 

178,500,000 
 

120,000,000 
58,500,000 

4. ค8าประเมินผลโครงการ 1 โครงการ 240,000 
 

หมายเหตุ :  1. การรับซ้ือเมล็ดพันธุ�ต�นทุนจะรับซ้ือจากเกษตรกรเปTนอันดับแรก 
 2. การรับซ้ือเมล็ดพันธุ� กรมพัฒนาท่ีดินจะประเมินจากการปลูกและผลผลิตท่ีจะได�รับ 
 3. ค�าใช�จ�ายต�างๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันได�ทุกรายการ 
4. ค�าใช�จ�ายในการจัดประชุมและให�ความรู�แก�เกษตรกรใช�งบปกติของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 

9. ประโยชน0ท่ีจะได รับ 
9.1 เกษตรกรมีรายได�จากการจําหน�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 2,400 บาท /ไร� เกษตรกรท่ีไถกลบจะสามารถ

ลดต�นการผลิตในรอบถัดไป เปTนเงิน 500 บาท /ไร� 
9.2 เมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดท่ีได�จากการผลิต กรมพัฒนาท่ีดินนําไปขยายผลและสนับสนุนให�เกษตรกรในพ้ืนท่ี

อ่ืนๆ ต�อไป 
9.3 เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการไถซากพืชปุUยสด 
9.4 ช�วยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาข�าว 
9.5 เกิดกลุ�มและเครือข�ายการผลิตเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ผลผลิต (Output) 

1. ลดพ้ืนท่ีการปลูกข�าวนาปรัง ใน 19 จังหวัด ลุ�มน้ําเจ�าพระยาได� 200,000 ไร� 
2. ได�เมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดสําหรับปรับปรุงบํารุงดิน  6,000  ตัน 
3. ได�ปรับปรุงบํารุงดิน 150,000 ไร�  
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ผลลัพธ0 (Outcome) 
1. เกษตรกรมีรายได�จากการจําหน�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดให�กรมพัฒนาท่ีดินไร�ละ 2,400 บาท  
2. พ้ืนท่ีได�รับการปรับปรุงบํารุงดิน 200,000 ไร� 

ผลกระทบ (Impact) 
เชิงบวก  

1. การลดพ้ืนท่ีปลูกข�าวทําให�เกิดสมดุลระหว�างอุปสงค� อุปทาน 
2. เกษตรกรเข�าใจระบบการผลิตท่ีสอดคล�องกับการตลาด 
3. เกษตรกรเข�าใจการบริหารจดัการดิน พืช ปุUย 
4. สนับสนุนและส�งเสริมการผลิตข�าว ในระบบเกษตรอินทรีย� 
5. สิ่งแวดล�อมดีข้ึนจากการใช�ปุUยอินทรีย�ชีวภาพ 

เชิงลบ 
ไม�มี 

 

10. การติดตามผลการดําเนินงาน 
10.1 ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตข�าว 

ครบวงจร และคณะทํางานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจรชุดท่ี 1 - 28 ทําหน�าท่ี ติดตาม  
กํากับ ดูแล และแก�ไขปIญหาการปฏิบัติงานของหน�วยงานในพ้ืนท่ี ให�เปTนไปตามแผนการผลิตและการตลาดข�าว
ครบวงจร ตามแนวทางวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการกํากับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข�าวครบวงจรกําหนด 

10.2 ระดับอํานวยการ  กรมพัฒนาท่ีดิน  ต้ังคณะทํางานเพ่ือบริหารโครงการประสานงานและอํานวยการ  
ให�บรรลุวัตถุประสงค�ของโครงการ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

10.3 ระดับพ้ืนท่ี เจ�าหน�าท่ีของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต และสถานีพัฒนาท่ีดินท้ัง 19 จังหวัดประสานงาน
และอํานวยการ ดําเนินการให�โครงการประสบความสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค� 
พร�อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน จนแล�วเสร็จโครงการ 
 

11. หน8วยงานรับผิดชอบ 
11.1 หน�วยงานหลัก  กรมพัฒนาท่ีดิน 
11.2 หน�วยงานสนับสนุน  กรมส�งเสริมการเกษตร กรมการข�าว 
 

12. การประเมินผลโครงการ  ดําเนินการโดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
13. แผนการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ0พืชปุ�ยสด  

ในกรณีท่ีผลผลิตเปTนไปตามแผนท่ีประมาณการไว� คือ เกษตรกรสามารถจะเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ�ได�
ประมาณ 120 กก./ไร� ดังนั้นพ้ืนท่ี 50,000 ไร� จะได�เมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด จํานวน 6,000 ตัน กรมพัฒนาท่ีดิน ได�
จัดทําแผนการบริหารจัดการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ� ดังนี้ 

1) ประชุมชี้แจงเจ�าหน�าท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดินท้ัง 77 จังหวัด เพ่ือแจ�งให�ทราบถึงจํานวนเมล็ดพันธุ� 
ท่ีรับซ้ือคืนจากเกษตรรวมท้ังแผนการแจกจ�ายเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสด 

2) รวบรวมเมล็ดพันธุ�พืชปุUยสดท่ีรับซ้ือคืนจากเกษตรกร และกําหนดแผนการแจกจ�าย โดยแจกจ�ายให�กับ
เกษตรกรท่ีเข�ามารับการอบรม ในพ้ืนท่ี 882 ศูนย� จํานวน 250 รายต�อศูนย� มีเกษตรกรจํานวน 220,500 ราย 
แจกจ�ายเปTนปIจจัยการผลิตหลังการฝ_กอบรม เพ่ือให�เกษตรกรจะได�นําไปใช�ปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนท่ีได�ประมาณ 5 ไร� 
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มติ ครม. วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 (เพ่ิมเติม) 

-  สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด8วนที่สุด ที่ นร 0505/43270 
   ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

- สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด8วนที่สุด ที่ นร 0505/43271 
   ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

- สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด8วนที่สุด ที่ นร 0505/43272 
   ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

- สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด8วนที่สุด ที่ นร 0505/43273 
   ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

- สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด8วนที่สุด ที่ นร 0505/43274 
   ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

- สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด8วนที่สุด ที่ นร 0505/43275 
   ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

- สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด8วนที่สุด ที่ นร 0505/43276-77 
   ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

- สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด8วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)41702 
   ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

- สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด8วนที่สุด ที่ นร 0504/43572 
   ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 
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