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คํานํา
จากสถานการณการผลิตสินคาขาว อุปทานมากกวาอุปสงค ผลผลิตขาวไมสมดุลกับความตองการ
ตลาด สงผลใหมีปริมาณผลผลิตสวนเกิน (Oversupply) ทําใหมีสต็อกปลายป1สะสมไปยังฤดูการผลิตป1ถัดไป
ซึ่งสงผลใหเกิดความผันผวนของราคา โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสูตลาดมาก โดยที่ป<จจุบันยังไม
รวมขาวในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจํานําขาวเปลือก ดังนั้น รัฐบาลจึงตองกําหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อ
ดูแลและแกไขป<ญหาเรื่องขาว โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการดานขาวทั้งในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และกระทรวงพาณิชย มาทํางานเชิงบูรณาการรวมกัน ภายใตนโยบายดานการผลิตและการตลาดขาวครบ
วงจร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดใหหนวยงานที่ มีภ ารกิ จ ตามแผนการผลิ ต ขาวครบวงจรสนั บ สนุ น
มาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชที่หลากหลายเพื่อเปDนแรงจูงใจใหเกษตรกรลดรอบการปลูกขาว
โดยการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดทําโครงการปลูกพืชปุFยสด สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยใหเกษตรกร
ปลูกปอเทือง ซึ่งเปDนพืชตระกูลถั่ว เพื่อปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่นาปรัง โครงการจะสนับสนุนนโยบายขาวแลว
ยังไดรับไดประโยชนจากการปรับปรุงบํารุงดินอีกดวย
หวังเปDนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปDนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และสนับสนุน
ผูบริหารในการติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดจนใชเปDนคูมือใหผูที่เกี่ยวของใชเปDนแนวทางในการปฏิบัติงาน
โครงการปลูกพืชปุFยสด ไดเปDนอยางดี เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค และเปDนไปในทิศทาง
เดียวกัน

กลุมโครงการพิเศษ
กองแผนงาน
พ.ย. 2560
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บทที่ 1
บทนํา
โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
(ภายใตโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชใหเหมาะสม)
นโยบาย : แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 (ดานการผลิต)
1.1 หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ5ขาวโลก ป 2559/60 โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาไดคาดการณ5การผลิตขาวของโลก
ป 2559/60 ว;ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,013.13 ลานไร; ใหผลผลิต 481.51 ลานตันขาวสาร (717.90 ลานตัน
ขาวเปลือก) มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากป 2558/59 รอยละ 1.82 และใหผลผลิตมากขึ้นรอยละ 1.96 เนื่องจากปริมาณ
น้ําฝนในช;วงครึ่งหลังของป 2559 ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจากปรากฏการณ5ลานีญา ส;งผลใหปริมาณผลผลิตขาวใน
หลายๆ ประเทศมีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งประเทศไทยดวย ซึ่งสถานการณ5ขาวไทยป 2559/60
คาดการณ5ว;าจะมีพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด 64.947 ลานไร; ผลผลิต 30.04 ลานตันขาวเปลือก ส;งผลใหราคาขาว
ป 2560 มีแนวโนมลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตขาวโลกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ซึ่งจะส;งผลทําใหการ
แข;งขันในตลาดโลกมีความรุนแรงขึ้น และแนวโนมราคาขาวจะปรับตัวลดลงดวย
ในรอบหลายปที่ผ;านมา รัฐบาลใชงบประมาณแผ;นดินจํานวนมากเพื่อแกปKญหาและช;วยเหลือเกษตรกร
ผูปลูกขาวทั่วประเทศ และในอนาคตหากสถานการณ5การเพาะปลูกขาวที่ไดผลผลิตมากเกินความตองการรัฐบาล
จะตองทุ; มงบประมาณกอนใหญ; เพื่ อแกไขปK ญหาราคาขาวที่ ตกต่ํ าและจะตองแบกรั บภาระนี้ ไปทุ กๆ ป ซึ่ ง
ขอเท็จจริงรัฐบาลไดพยายามแกไขปKญหาอุปทานขาวเปลือกดวยการลดพื้นที่ปลูกขาว แต;ยังไม;สามารถลดพื้นที่ได
ตามเปLาหมายที่ตองการ อาจเปMนเพราะการปลูกขาวเปMนวัฒนธรรมของคนไทย และมีการสั่งสมประสบการณ5มา
อย;างยาวนานจากรุ;นสู;รุ;น เกษตรกรจึงไม;มั่นใจในการปรับเปลี่ยนไปสู;อาชีพใหม; หรือปลูกพืชอื่นที่ตนไม;มีความรู
และประสบการณ5 หรือขาดแรงจูงใจที่เหมาะสมหรือไม;แน;ใจในรายได หากตองปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ5 โดยคณะกรรมการขับเคลื่ อนการดําเนิ นงานตามแผนการผลิ ตและ
การตลาดขาวครบวงจร (ดานการผลิต) ไดพิจารณาวางแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจรในฤดูกาลผลิต
ป 2560/61 โดยใชหลักคิด“ตลาดนําการผลิตหรือผลิตใหมีปริมาณผลผลิตตรงกับปริมาณความตองการของตลาด”
เพื่อมิใหเกิดปKญหากระทบต;อชาวนาในเรื่องราคาและการส;งออก ในการนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดจัดทําโครงการ
ปลูกพืชปุยสด ตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 โดยการส;งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน
ในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ;มน้ําเจาพระยาและลุ;มน้ําแม;กลอง เพื่อเปMนการพักดินและใหเกษตรกรไดลดรอบการทํานา
เพื่อมาปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใชพื้นที่นาขาว (นาปรัง) เปMนพื้นที่ในการปลูกพืชปุยสด แต;เนื่องจากปลูกขาวเปMน
วิถีชีวิตและเปMนวัฒนธรรมของเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน จึงจําเปMนตองสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนวิถีการ
เพาะปลูก โดยการสนับสนุนค;าปKจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ5ตนทุน) และค;าไถ เพื่อใหเกษตรกรไดแบ;งพื้นที่ปลูกขาว
มาปลูกพืชปุยสดแทน ทั้งนี้ เพื่อเปMนการลดอุปทานขาวเปลือก ประกอบกับพื้นที่ไดรับการปรับปรุงบํารุงดิน ใหมี
ความอุดมสมบูรณ5 สําหรับเปMนรากฐานในการเพิ่มผลผลิตสําหรับฤดูกาลถัดไป
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อลดอุปทานขาวเปลือกโดยการปลูกพืชปุยสดทดแทนในนาขาว
1.2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบํารุงดิน
1.2.3 เพื่อตัดวงจรศัตรูพืชโดยการพักดิน (ลดรอบการทํานา)
1.3 พื้นที่ดําเนินการ 22 จังหวัดลุ;มน้ําเจาพระยาและลุ;มน้ําแม;กลอง
ภาคเหนือ 7 จังหวัด ไดแก; อุตรดิตถ5 นครสวรรค5 กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร
ภาคกลาง 15 จังหวัด ไดแก; กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
อ;างทอง ลพบุรี สิงห5บุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรสาคร
1.4 เป%าหมาย จํานวนพื้นที่ 200,000 ไร;
1.5 ระยะเวลาดําเนินการ 8 เดือน (ตั้งแต; พฤศจิกายน 2560 - มิถุนายน 2561)
1.6 วิธีการดําเนินงาน
1.6.1 ประชุมเจาหนาที่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการใหจังหวัดรับทราบสถานการณ5และนโยบายการ
ผลิตขาวครบวงจรของรัฐ รวมทั้งอภิปราย ระดมความคิดเห็นแนวทางการดําเนินงาน เพื่อเปMนแนวทางไปปฏิบัติ
ในพื้นที่
1.6.2 กําหนดพื้นที่เปLาหมาย โดยสถานีพัฒนาที่ดินเปMนผูสํารวจพื้นที่และพิจารณาจากพื้นที่ที่เหมาะสม
ในการปลูกขาว ซึ่งอยู;ในเขตชลประทาน และมีแนวโนมในการทํานาปรัง
1.6.3 ประชุมหารือหน;วยงานและผูเกี่ยวของ ภาคีเครือข;าย อาทิ ธ.ก.ส. หน;วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ5 และกลุ;มเกษตรกร เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการรับทราบสถานการณ5และนโยบายการผลิตขาว
และขอเสนอโครงการปลูกพืชปุยสดเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ
แต;งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารโครงการปลูกพืชปุยสดฤดูนาปรังป 2561 เมื่อโครงการไดรับการ
อนุมัติ ทําหนาที่
(1) กํ ากั บ ดูแลและตรวจสอบการดําเนินโครงการใหเปM นไปตามวั ตถุ ประสงค5 เปL าหมาย
ตัวชี้วัด ผลผลิตและผลลัพธ5ที่โครงการกําหนดใหเกิดความคุมค;าและประโยชน5สูงสุด
(2) ประชาสัมพันธ5ชี้แจงการดําเนินงานโครงการแก;เกษตรกรที่เขาร;วมโครงการ
(3) ใหคําแนะนํา แกไขปKญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการ
(4) แต;งตั้งคณะทํางานเพิ่มเติมตามความจําเปMน
2) คณะทํางานอํานวยการและตรวจสอบพื้นที่ระดับจังหวัด ทําหนาที่
(1) กํากับ ดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานโครงการใหเปMนไปตามเปLาหมายโครงการ
(2) ตรวจสอบพื้นที่ปรับเปลี่ยนของเกษตรกรที่แจงความประสงค5ใหเปMนไปตามหลักเกณฑ5
(3) รายงานผลการดําเนินงานต;อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
(4) แต;งตั้งผูประสานงานเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามความเหมาะสม
1.6.4 รับสมัครเกษตรกร ที่แสดงความจํานงในการเขาร;วมโครงการ โดยเกษตรกรตองมีคุณสมบัติและมี
หลักฐานการสมัคร ดังนี้
1) คุณสมบัติ และเงื่อนไขของเกษตรกรที่เขาร;วมโครงการ
(1) มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแลว
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(2) เปM น หั ว หนาครั ว เรื อนหรื อ ผู ที่ ไ ดรั บ มอบหมาย (1 ครั ว เรื อน 1 สิ ทธิ์ ) ตามทะเบี ย น
เกษตรกร (ทบก.01) ของกรมส;งเสริมการเกษตร
(3) เกษตรกรที่เขาร;วมโครงการ ตองเปMนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และมีพื้นที่ปลูกขาว
ในเขตชลประทาน ซึ่งมีศักยภาพในการทํานาปรัง และพื้นที่เขาร;วมตองเปMนพื้นที่นา รายละไม;เกิน 15 ไร;
(4) เกษตรกรตองมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ5การเกษตร หากไม;มี
ตองเปXดบัญชีกับ ธ.ก.ส. เพื่อประโยชน5ในการรับเงินค;าใชจ;ายหลังจากไดรับการคัดเลือกเขาร;วมโครงการ
(5) เกษตรกรหามนําพื้นที่ที่เขาร;วมโครงการไปทํานาปรังในฤดูการผลิต 2561 (1 พ.ย. 60 30 เม.ย. 61)
2) การรับสมัคร เกษตรกรยื่นใบสมัครเขาร;วมโครงการไดเมื่อโครงการไดรับการอนุมัติ
3) การบั น ทึ กขอมู ล ลงระบบใหแลวเสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด เพื่ อประมวลผลจํ า นวน
เกษตรกรที่เขาร;วมโครงการ
1.6.5 รวบรวมขอมูลรายชื่อเกษตรกรที่สมัครใจเขาร;วมการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชปุยสด
ใหกรมส;งเสริมการเกษตร ตรวจสอบความซ้ําซอนกับโครงการอื่น ๆ ในการขอรับบริการจากภาครัฐ
1.6.6 กรมพัฒนาที่ ดิน สรางแรงจูงใจใหเกษตรกรที่ เขาร;วมโครงการฯ เพื่ อลดรอบการปลู กขาวมา
ปรับปรุงบํารุงดิน โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ5พืชปุยสด (ตนทุน) ใหเกษตรกร และงบประมาณค;าไถ จํานวน 2 ครั้ง คือ
การไถครั้งที่ 1 เปMนการไถเตรียมดิน เปLาหมาย 200,000 ไร; จะสนับสนุนค;าไถใหเกษตรกร
ไร;ละ 500 บาท หากเกษตรกรเจาของแปลงมีรถไถเปMนของตนเองสามารถดําเนินการไดเอง หรือรวมกลุ;มกันในการ
จัดหารถไถมาดําเนินการเตรียมดิน หากไม;สามารถดําเนินการได กรมพัฒนาที่ดินจะจัดจางรถไถมาดําเนินการให
การไถครั้งที่ 2 เปMนการไถกลบพืชปุยสด จํานวน 200,000 ไร; กรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุน
ค;าไถใหกับเกษตรกรเจาของแปลง โดยดําเนินการเช;นเดียวกับการไถพื้นที่ดําเนินการในครั้งที่ 1
1.6.7 กรมพัฒนาที่ดิน จะจัดหาเมล็ดพันธุ5พืชปุยสดเพื่อเปMนเมล็ดพันธุ5ตนทุ นสนับสนุนใหแก;เกษตรกร
ที่เขาร;วมโครงการ รายละไม;เกิน 15 ไร;
1.6.8 เจาหนาที่ กรมพั ฒนาที่ ดิ น ใหความรู เรื่ องการเตรี ยมดิ น การปลู ก การดู แลรั กษาพื ชปุ ยสดแก;
เกษตรกรผูเขาร;วมโครงการฯ โดยเกษตรกรเปMนผูดําเนินการเอง สําหรับการเบิกจ;ายงบประมาณเกษตรกรมีส;วนร;วม
ในการดําเนินการ และใหเจาหนาที่ร;วมกับเกษตรกรตรวจสอบการปฏิบัติงาน
1.6.9 เกษตรกรดําเนินการเตรียมดินปลูก ดูแลรักษา และไถกลบพืชปุยสด ในระยะเวลา 45 – 60 วัน
เพื่อเปMนการปรับโครงสรางของดินช;วยทําใหดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น
1.6.10 หลักการและขั้นตอนการเบิกจ;ายงบประมาณใชหลักเกณฑ5เดียวกับโครงการฯ ป 2559/60
คือ เบิกจ;ายผ;าน ธ.ก.ส. โดยกรมพัฒนาที่ดิน ไดกําหนดหลักเกณฑ5การเบิกจ;ายงบประมาณร;วมกับ ธ.ก.ส. ดังนี้
1) การไถเตรียมดิน 2) การไถกลบพืชปุยสด ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะเปMนหน;วยเบิกจ;ายงบประมาณใหแก;เกษตรกรโดยตรง
โดยการโอนเงินผ;านบัญชีเกษตรกร
1.6.11 การติดตามและประเมินผลโครงการ ดําเนินการโดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1) ส;วนกลาง/สํานั กงานพัฒนาที่ดินเขต 1,2,8,9 และ 10 มีการติดตามสุ;มตรวจเยี่ยมแปลง
รายงานผลการติดตามงานทุกเดือน
2) สถานีพัฒนาที่ดิน 22 จังหวัด ตรวจเยี่ยมแปลง และรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงาน
ทุกเดือน
3) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลโครงการในภาพรวม
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1.7 แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการปลูกพืชปุ1ยสด ฤดูนาปรัง ป3 2561
คุณสมบัติเกษตรกร

ประสานขอมูลเกษตรกรกับ
สํานักงานเกษตรจังหวัด

1) เปMนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01)
กับกรมส;งเสริมการเกษตร
2) เปMนเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกขาวในเขตชลประทาน และมีศักยภาพในการ
ทํานาปรัง และพื้นที่เขาร;วมโครงการตองเปMนพื้นที่นา รายละไม;เกิน 15 ไร;
3) เกษตรกรสมัครใจเขาร;วมโครงการและตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของโครงการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
สํารวจพื้นที่/กําหนดพื้นที่
เปLาหมาย
ประชุมหารือหน;วยงานที่เกี่ยวของและ
เกษตรกรเพื่อชี้แจงโครงการ

เงื่อนไขโครงการ

คัดเลือกเกษตรกร/
กลุ;มเกษตรกรเขาร;วมโครงการ
จัดหาเมล็ดพันธุ5พืชปุยสด
(ตนทุน)
ใหความรูแก;เกษตรกร
เรื่องการไถเตรียมดิน/
การปลูกพืชปุยสด
สนับสนุนเมล็ดพันธุ5
(ตนทุน)

เกษตรกรไถเตรียมดิน
และหว;านเมล็ดพันธุ5พืช

เกษตรกรดูแลแปลง
(45 - 60 วัน)
เกษตรกรไถกลบพืชปุยสด
เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน
ติดตามและประเมินผล
โครงการ

1) พื้นที่เกษตรกรที่เขาร;วมโครงการตองไม;เพาะปลูกขาวในฤดู
นาปรัง ป 2561 (1 พ.ย.60 - 30 เม.ย.61)
2) ไม;เปMนเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการอื่นภายใต
แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร
3) รายชื่อของเกษตรกรที่สมัครใจเขาร;วมโครงการตองถูกนําไป
ตรวจสอบความซ้ําซอนกับโครงการอื่น โดยกรมส;งเสริม
การเกษตร
4) เกษตรกรจะไดรับการสนับสนุนค;าใชจ;ายหลังจากได
ดําเนินการไถและตรวจสอบเอกสารการตรวจรับถูกตองแลว
5) เกษตรกรตองมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ5การเกษตร (ธ.ก.ส.) หากไม;มีตองเปXดบัญชีกับ ธ.ก.ส.
เพื่อประโยชน5ในการรับเงินค;าใชจ;ายหลังจากไดเขาร;วม
ดําเนินโครงการ
6) ค;าไถเปMนอัตราการไถ 2 ครั้ง ไถครั้งที่ 1 เปMนการไถเตรียมดิน
ไถครั้งที่ 2 เปMนการไถกลบพืชปุยสด
7) หากไดรับการพิจารณาอนุมัติโครงการหลังเดือน ส.ค. 2560 จะ
ส;งผลกระทบต;อฤดูกาลเพาะปลูกขาว และการจัดหาเมล็ดพันธุ5
ตนทุน ซึ่งอาจทําใหโครงการไม;ประสบความสําเร็จไม;คุมค;าการ
ลงทุนของรัฐบาล

1) ส;วนกลาง/สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 2 8 9 และ10 มีการติดตาม
สุ;มตรวจเยี่ยมแปลง รายงานผลการติดตามงานทุกเดือน
2) สถานีพัฒนาที่ดิน 22 จังหวัด ตรวจเยีย่ มแปลง และรายงานผลการ
ดําเนินงานในระบบรายงานทุกเดือน
3) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลโครงการในภาพรวม
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1.8 แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลาการดําเนินงาน)
กรอบระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม

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

1. กําหนดพื้นที่เปLาหมาย ประชุมหารือหน;วยงานที่เกี่ยวของ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ
2. ประชุมเกษตรกรชี้แจงโครงการ คัดเลือกเกษตรกรและ/
หรือกลุ;มเกษตรกรที่มีความพรอมและสนใจเขาร;วมโครงการ
และรับสมัครเกษตรกร
3. ใหความรูเกษตรกรผูเขาร;วมโครงการเรื่องการปลูกและ
ดูแลรักษาพืชปุยสด
4. จัดหาเมล็ดพันธุ5พืชปุยสด เพื่อใชเปMนเมล็ดพันธุ5ตนทุน
พรอมส;งถึงพื้นที่ดําเนินการ
5. สนับสนุนเมล็ดพันธุ5พชื ปุยสดใหแก;เกษตรกรผูเขาร;วม
โครงการ
6. เกษตรกรไถเตรียมดินและหว;านเมล็ดพันธุ5เพื่อปลูกพืช
ปุยสด
7. เกษตรกรดูแลรักษาแปลงพืชปุยสด
8. เกษตรกรไถกลบตนพืชปุยสด
9. การประเมินผลโครงการ
หมายเหตุ

1. ระยะเวลาการดําเนินงานสามารถปรับใหสอดคลองกับช;วงเวลาการปลูกในแต;ละพื้นที่
2. หากไดรับอนุมัติโครงการหลังเดือน ส.ค. 2560 จะส;งผลกระทบในการดําเนินการไม;มีประสิทธิภาพ
สมบูรณ5ตามเปLาหมายและวัตถุประสงค5โครงการ
3. การเบิกจ;ายงบประมาณค;าไถ
3.1 ค;าไถเตรียมดิน (ขอ 6) เริ่มเบิกจ;ายงบประมาณค;าไถ ประมาณเดือน ม.ค. – ก.พ. 61
3.2 ค;าไถกลบตนพืชปุยสด (ขอ 8) เริ่มเบิกจ;ายงบประมาณค;าไถ ประมาณเดือน ก.พ. – เม.ย. 61
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1.9 Road Map การดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุ1ยสด ฤดูนาปรัง ป3 2561
กรมพัฒนาทีด่ ิน

พ.ย. – ธ.ค.60
กําหนดพื้นที่เป%าหมาย
รับสมัครเกษตรกร
เขEารFวมโครงการ
- รับสมัครเกษตรกรเขาร;วมโครงการ
- ประสานขอมูลเกษตรกรที่ปลูกขาว
- กําหนดพื้นที่เปLาหมาย
- ประชุมหารือหน;วยงานที่เกีย่ วของ
- คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพรอมเขาร;วม
โครงการ

พ.ย. 60 – ก.พ. 61

พ.ย. 60 – ม.ค. 61
จัดหาเมล็ดพันธุพืช
ปุ1ยสด เพื่อใชEเปIนเมล็ดพันธุ
ตEนทุนสนับสนุนใหEแกFเกษตรกร
ที่เขEารFวมโครงการ
จํานวน 1,000 ตัน
จัดหาเมล็ดพันธุ5พืชปุยสด เพื่อใชเปMนเมล็ดพันธุ5
ตนทุน สนับสนุนใหแก;เกษตรกรที่เขาร;วม
โครงการ จํานวน 1,000 ตัน

ก.พ. – เม.ย. 61

ไถเตรียมดิน
ตรวจรับการไถ
เบิกจFายงบประมาณ
(ธ.ก.ส.) ไรFละ 500 บาท
- การไถครั้งที่ 1 เปMนการไถเตรียมดิน
เปLาหมาย 200,000 ไร; จะสนับสนุนค;า
ไถใหเกษตรกรไร;ละ 500 บาท
หากเกษตรกรเจาของแปลงมีรถไถเปMนของ
ตนเองสามารถดําเนินการไดเอง หรือ
รวมกลุ;มกันในการจัดหารถไถมาดําเนินการ
เตรียมดิน หากไม;สามารถดําเนินการได
กรมพัฒนาที่ดินจะจัดจางรถไถมา
ดําเนินการให

ไถกลบตEนพืชปุ1ยสด
ตรวจรับการไถ
เบิกจFายงบประมาณ
(ธ.ก.ส.) ไรFละ 500 บาท
- การไถครั้งที่ 2 เปMนการไถ
กลบพืชปุยสด จํานวน
200,000 ไร; กรมพัฒนาที่ดิน
จะสนับสนุนค;าไถใหกับเกษตรกร
เจาของแปลง โดยดําเนินการ
เช;นเดียวกับการไถพื้นที่
ดําเนินการในครั้งที่ 1

คูมือดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561

ธ.ค. 60 – มิ.ย. 61
ติดตามประเมินผล
โครงการ
1) ภาพรวมโดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2) ส;วนกลาง/สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 2 8 9
และ 10 มีการติดตามสุม; ตรวจเยี่ยมแปลง
รายงานผลการติดตามงานทุกเดือน
3) สถานีพัฒนาที่ดนิ 10 จังหวัด ตรวจเยี่ยม
แปลง และรายงานผลการดําเนินงานในระบบ
รายงานทุกเดือน
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1.10 งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณตามกิจกรรมดําเนินการ กรอบวงเงิน 229,900,000 บาท (สองรอยยี่สิบเกาลานเกา
แสนบาทถวน) โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสํารองจ;ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จํ า เปM น ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํ า นวน 188,150,000 บาท และงบปกติ ป 2561 จํ า นวน
41,750,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม

เป%าหมาย งบประมาณ (บาท)
200,000
229,900,000
ไรF
200,000,000

งบดําเนินงาน
1. คFาไถ
- ครั้งที่ 1 ไถเตรียมดิน พื้นที่ 200,000 ไร; ครั้ง
ละ 500 บาท
- ครั้งที่ 2 ไถกลบพืชปุยสด พื้นที่ 200,000 ไร;
ครั้งละ 500 บาท

2. คFาเมล็ดพันธุตEนทุน
1,000
ตัน
พื้นที่ดําเนินการ 200,000 ไร;ๆ ละ 5 กก. ใช
เมล็ดพันธุ5 จํานวน 1,000 ตัน โดยจัดหาเมล็ด
พันธุ5พืชปุยสด (ตนทุน) จากเกษตรกร (จํานวน
1,000 ตัน x ราคา 29,750 บาท)
3. ค;าธรรมเนียมการโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกร
15,000
ของ ธ.ก.ส. (จํานวน 15,000 ราย ๆ ละ 10 บาท)
ราย

แหลFงเงิน

งบกลาง จํานวน
100,000,000 188,000,000
บาท
100,000,000 งบปกติ จํานวน
12,000,000 บาท

29,750,000

งบปกติ

150,000

งบกลาง

หมายเหตุ 1. งบประมาณ จํานวน 229,900,000 บาท (เฉลี่ย 1,149.50 บาท/ไร;)
2. ค;าใชจ;ายต;างๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ
3. การจัดหาเมล็ดพันธุ5ตนทุนจะจัดหาจากเกษตรกรในลําดับแรก หากไม;สามารถจัดหาไดครบตาม
เปLาหมาย จะขอจัดหาจากเอกชนเปMนลําดับต;อไป จนครบตามเปLาหมาย
1.11 หนFวยงานรับผิดชอบโครงการ
1.11.1 หน;วยงานหลัก
1.11.2 หน;วยงานสนับสนุน

กรมพัฒนาที่ดิน
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ5 ก ารเกษตร กรมส; ง เสริ ม
การเกษตรกรมการขาว และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.12 การติดตามและประเมินผล
1.12.1 ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตขาว
ครบวงจรและคณะทํางานติดตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ทําหนาที่ ติดตาม กํากับดูแลและแกไข
ปKญหาการปฏิบัติงานของหน;วยงานในพื้นที่
1.12.2 ระดับอํานวยการ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารโครงการประสานงานและอํานวยการ
ใหบรรลุวัตถุประสงค5ของโครงการ
คูมือดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
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1.12.3 ระดับกรมฯ โดยเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินส;วนกลาง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานี
พัฒนาที่ดินทั้ง 22 จังหวัด มีการติดตามการดําเนินการโครงการใหสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค5 โดย
1) ส;วนกลางและสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 2 8 9 และ 10 มีการติดตามสุ;มตรวจเยี่ยม
แปลง และรายงานผลการติดตามงานทุกเดือน
2) สถานีพัฒนาที่ดิน 22 จังหวัด ตรวจเยี่ยมแปลง และรายงานผลการดําเนินงานในระบบ
รายงานทุกเดือน
1.12.4 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลโครงการในภาพรวม
1.13 ประโยชนที่จะไดEรับ
1.13.1 สามารถลดพื้นที่การปลูกขาวนาปรังได 200,000 ไร; ผลผลิต 128,800 ตันขาวเปลือก
คิดเปMน 85,008 ตันขาวสาร
1.13.2 ทําใหเกิดสมดุลระหว;างอุปสงค5และอุปทานขาว สอดคลองกับนโยบายการตลาดนําการผลิต
1.13.3 เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการไถกลบพืชปุยสด
1.13.4 ช;วยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาขาว
1.14 ผลผลิต (Output)
1.14.1 ลดพื้นที่การปลูกขาวนาปรัง ใน 22 จังหวัด ลุ;มน้ําเจาพระยาและลุ;มน้ําแม;กลองได
1.14.2 พื้นที่ดานการเกษตรไดรับการปรับปรุงบํารุงดิน 200,000 ไร;
1.15 ผลลัพธ (Outcome)
1.15.1 พื้นที่ดานการเกษตร 200,000 ไร; มีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น คุณภาพดินดีขึ้น
1.15.2 ลดอุปทานขาวเปลือกได 128,800 ตันขาวเปลือก
1.15.3 ลดการใชน้ําจากชลประทานได 240 ลานลูกบาศก5เมตร
1.16 ผลกระทบ (Impact)
เชิงบวก
1) การลดพื้นที่ปลูกขาวทําใหเกิดสมดุลระหว;างอุปสงค5 อุปทาน
2) เกษตรกรเขาใจระบบการผลิตที่สอดคลองกับการตลาด
3) เกษตรกรเขาใจการบริหารจัดการดิน พืช ปุย
4) สรางนวัตกรรมการผลิตขาว ในรูปแบบการลดใชสารเคมีและเปMนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เชิงลบ
ไม;มี
1.17 การประเมินผลโครงการ ดําเนินการโดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ5
1.18 ตัวชี้วัด
1.18.1 พื้นที่ปลูกขาวในฤดูนาปรัง ป 2560/61 ลดลงจํานวน 200,000 ไร;
1.18.2 รอยละ 70 ของเกษตรกรมีความรูในการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชพืชปุยสด

คูมือดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
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บทที่ 2
แนวทางการดําเนินโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
1. การคัดเลือกเกษตรกรเข)าร*วมโครงการ
สถานีพัฒนาที่ดิน 22 จังหวัด ที่มีพื้นที่เปาหมายดําเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการโดย
แจ' งวิ ธีการดํา เนิ นงาน เงื่อนไขต, าง ๆ เพื่อทํา ความเข'าใจกับ เกษตรกรเปาหมาย พื้ นที่ เกษตรกรที่ เข' าร, ว ม
โครงการต'องเป1นเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข'าวในเขตชลประทาน ซึ่งมีศักยภาพในการทํานาปรัง และไม,เข'าร,วม
โครงการส,งเสริมปลูกข'าวโพดเลี้ยงสัตว7ฤดูแล'งหลังนา และโครงการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ของกรม
ส,งเสริมการเกษตร หรือโครงการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค7เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให'เหมาะสม เมื่อ
เกษตรกรเข'าใจในรายละเอียดต,าง ๆ ของโครงการปลูกพืชปุ9ยสดแล'ว ให'เขียนรายละเอียดลงใบสมัคร พร'อม
แนบเอกสาร หลักฐานต,าง ๆ ตามที่กรมพัฒนาที่ดินระบุ และส,งให'เจ'าหน'าที่สถานีพัฒนาที่ดินรวบรวม และ
ตรวจความซ้ําซ'อนกับกรมส,งเสริมการเกษตร
2. ขั้นตอนการเตรียมพร)อมในการปฏิบัติงาน
หลังจากการตรวจสอบชื่อเกษตรกรและพื้นที่ที่เข'าร,วมโครงการเรียบร'อย ให' สพด. ดําเนินการ คือ
1) จัดประชุมเกษตรกรเพื่อสร'างความเข'าใจในขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานโครงการ โดยขอให'แจ'ง
หลั ก การ วิ ธี ก ารทํ า งานร, ว มกั น ของเกษตรกรกั บ เจ' า หน' า ที่ ข องสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินงาน และอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการเบิกจ,ายเงินค,าไถ โดย ธ.ก.ส. เป1นผู'จ,ายเข'าบัญชีเกษตรกร
ให'เกษตรกรทราบอย,างชัดเจน
2) กผง. จัดทําแผนการส,งมอบเมล็ดพันธุ7ต'นทุนให'กับสถานีพัฒนาที่ดิน ตามเปาหมายพื้นที่ ที่ผ,านการ
ตรวจสอบความซ้ําซ'อนโครงการฯ จากกรมส,งเสริมการเกษตร แล'ว
3) สพด. จัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินงาน และจัดส,ง กผง. เพื่อรวบรวม ส,งอธิบดีและรองอธิบดี
ทราบและเพื่อการติดตามงานด'วย
4) กรมฯ แต,งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกพืชปุ9ยสด ฤดูนาปรัง ปF 2561 เพื่อ กําหนด
แนวทาง มาตรการ กรอบการดําเนินงาน การบริหารโครงการ กํากับ ตรวจสอบ ให'คําแนะนําและแก'ไขปIญหา
อุปสรรคของโครงการ รวมทั้งให'แต,งตั้งคณะทํางาน บุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
5) กผง. ติดตามการดําเนินงานของ สพด. และให'รายงานความก'าวหน'าอย,างต,อเนื่อง เพื่อปองกัน
และแก'ไขสถานการณ7ที่คาดจะเป1นปIญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
3. การเตรียมดิน
เกษตรกรจะต'องเป1นผู'ดําเนินการเตรียมดินด'วยตนเอง ซึ่งรัฐจะสนับสนุนค,าใช'จ,ายในการเตรียมดินไร,ละ
500 บาท โดย
1) ในกรณีที่เกษตรกรมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรของตนเอง สามารถใช'เครื่องจักรกลของตนเอง
เตรียมดินในพื้นที่ของตนเองได' หรือเกษตรกรอาจรวมกลุ,มกันและจ'างรถไถมาดําเนินการ หรือหากเกษตรกร
ไม,สามารถจัดหารถไถได'ให'เกษตรกรรวมกลุ,มและขอให'สถานีพัฒนาที่ดินช,วยดําเนินการจัดหารถไถให'
2) การจ,ายเงินค,าไถ เมื่อเกษตรกรหรือผู'รับจ'างดําเนินการไถเตรียมดินเรียบร'อยแล'ว ให'มีการตรวจสอบ
พื้นที่ที่ดําเนินการโดยให'ลงรายละเอียดลงในแบบฟอร7มการตรวจรับจ'างการไถของกรมพัฒนาที่ดิน และให'มีผู'
ลงลายมือเป1นหลักฐานในการตรวจสอบว,าได'มีการดําเนินการจริงและเสร็จสิ้นแล'ว ได'แก, เกษตรกร เจ'าหน'าที่
สถานี พัฒ นาที่ ดิ น และผู' อํา นวยการสถานี พั ฒ นาที่ ดิ น และพยาน จากนั้ น ให' เ จ' า หน' า ที่ ส ถานี พัฒ นาที่ ดิ น
คูมือดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
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รวบรวมใบตรวจรับการจ'างไถ และสรุปรายชื่อพร'อมรายละเอียดต,าง ๆ ส,งส,วนกลาง เพื่อตรวจสอบและรวม
รวบส,งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ7การเกษตรจ,ายเงินเข'าบัญชีของเกษตรกร และในกรณีที่รวมกลุ,มจ'าง
ไถ โดยให'รวบรวมเงินจากเกษตรกรส,งมอบให'ผู'รับจ'าง ส,วนกรณีที่เกษตรกรจ'างไถเองให'ดําเนินการจ,ายเงินให'กับ
ผู'รับจ'างโดยตรง
4. การไถ
เนื่องจากพื้นที่ปลูกข'าวในเขตลุ,มน้ําเจ'าพระยาและลุ,มน้ําแม,กลอง สภาพดินส,วนใหญ,จะเป1นดิน
ค,อนข'างเหนียว และบางพื้นที่ยังมีน้ําขังอยู,บ'าง ดังนั้นในการเตรียมดินจึงต'องใช'เครื่องจักรกล เพื่อสําหรับเบิก
พื้นที่ ซึ่งขึ้นอยู,กับสภาพพื้นที่ดําเนินการในขณะนั้น นอกจากนี้ถ'าพื้นที่และสภาพดินที่มีน้ําขัง อาจต'องทําการ
ระบายน้ําออกไปด' านข'า งก,อน จึงค,อยไถพรวนอี กครั้งเพื่อหว,านเมล็ดพัน ธุ7พืชปุ9 ยสดจนพื้นที่ อยู,ในระดับ ที่
เกษตรกรสามารถทําการหว,านเมล็ดพันธุ7ได'
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่เตรียมดินแล'วยังมีน้ําขังเหนือผิวดินหรือพิจารณาแล'วดินยังไม,เซ็ทตัว
เท,าที่ควร ควรปล,อยทิ้งดินไว'อย,างน'อย 1 วันแล'วจึงทําการหว,านปอเทือง
2. กรณีที่เกษตรกรมีเครื่องจักรกลทางการเกษตร และมีความพร'อมที่จะดําเนินการไถใน
พื้นที่ของตนเองให'สามารถดําเนินการได' ภายใต'การดูแลของเจ'าหน'าที่ สพด.
5. การหว*านเมล็ดพันธุ6และการดูแลรักษา
ควรใช'เมล็ดพันธุ7พืชปุ9ยสดในอัตราประมาณ 5 กิโลกรัมต,อไร, หรือน'อยกว,า ซึ่งในการเจริญเติบโต
ของปอเทืองจะไม,ชอบให'มีน้ําขัง เพราะจะทําให'ออกดอกช'า เมื่อปอเทืองเจริญเติบโตอาจไม,มีความจําเป1นหรือ
จําเป1นค,อนข'างน'อยในการใส,ปุ9ยหรือฉีดยาปองกันศัตรูพืช เนื่องจากในพื้นที่ดินดําเนินโครงการเป1นพื้นที่ปลูก
ข'าวนาปรัง ซึ่งมีการสะสมของปุ9ยเคมีมากอยู,แล'ว แต,ทั้งนี้การดูแลรักษาต'องขึ้นอยู,กับสภาพพื้นที่ที่ดําเนินการ
ของแต,ละพื้นที่ด'วย
6. การไถกลบ
จะดําเนินการเช,นเดียวกับการไถเตรียมดินโดยจะใช'เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในการไถกลบต'น
ปอเทือง เพื่อให'เป1นปุ9ยลงในพื้นที่ และทําการไถเตรียมดินให'พร'อมสําหรับฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป
7. การเบิกจ*ายเงิน
จะแบ,งออกเป1น 2 ครั้ง ดังนี้
1) ครั้งที่ 1 จะจ,ายเงินไร,ละ 500 บาท จํานวน 200,000 ไร, เมื่อเกษตรกรไถเตรียมดินเพื่อ
ปลูกพืชปุ9ยสดเรียบร'อย ทั้งนี้จะต'องมีการตรวจสอบการไถโดยมีผู'ลงนามรับรอง 4 คน (ตามแบบฟอร7มของกรมพัฒนา
ที่ดิน) จึงจะสามารถจ,ายเงินได' ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินจะต'องรวบรวมรายชื่อเกษตรกรพร'อมใบตรวจสอบการไถ
สรุปส,งกองแผนงานเพื่อรวบรวมส,งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ7การเกษตรต,อไป
2) ครั้งที่ 2 จะจ,ายเงินให'กับเกษตรกรที่ไถกลบพืชปุ9ยสด จํานวน 200,000 ไร, ไร,ละ 500
บาท ซึ่งจะจ,ายเงินเมื่อมีการไถกลบเสร็จสิ้นแล'ว สถานีพัฒนาที่ดินจะรวบรวมรายชื่อ พร'อมใบตรวจสอบการไถ
สรุปส,งกองแผนงาน เพื่อส,งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ7การเกษตรต,อไป
8. การติดตามและรายงานผล
1) สพด. รายงานความก'าวหน'าผลการดําเนินงาน และบันทึกข'อมูลผ,านทาง Web site ของกรม ฯ
2) กผง. สรุปความก'าวหน'าของโครงการฯ และผลการดําเนินงาน/ปIญหา-อุปสรรค เสนอ อธพ.
เพื่อทราบความก'าวหน'าการดําเนินโครงการ เป1นระยะๆ

คูมือดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
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2.1 คําสั่งกรมพัฒนาที่ดนิ ที่ 1068/2560
เรื่อง แต*งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561

คูมือดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
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คูมือดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
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2.2 พื้นที่เป@าหมายโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
ภายใต)โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให)เหมาะสม
นโยบาย : แผนการผลิตและการตลาดข)าวครบวงจรป 2560/61 (ด)านการผลิต)

คูมือดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
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2.2 พื้นที่เป@าหมายโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
ภายใต)โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให)เหมาะสม
นโยบาย : แผนการผลิตและการตลาดข)าวครบวงจร ป 2560/61 (ด)านการผลิต)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สพข./สพด.

กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
นนทบุรี
สิงห7บุรี
นครนายก
ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ชัยนาท
สุพรรณบุรี
อ,างทอง
สระบุรี
รวม สพข. 1
14
ฉะเชิงเทรา
รวม สพข. 2
15
พิจิตร
16
พิษณุโลก
17
อุตรดิตถ7
รวม สพข. 8
18
สุโขทัย
19
กําแพงเพชร
20
นครสวรรค7
21
ตาก
รวม สพข. 9
22
สมุทรสาคร
รวม สพข. 10
รวมทั้งหมด

พื้นที่เป@าหมาย
297.00
366.00
284.00
2,000.00
81.00
11,800.00
7,668.00
12,000.00
10,302.75
10,000.00
11,274.50
811.00
7,000.00
73,884.25
99.00
99.00
4,650.00
20,000.00
6,500.00
31,150.00
14,296.00
55,000.00
25,000.00
510.75
94,806.75
60.00
60.00
200,000.00

พื้นที่เข)าร*วม
โครงการ (ไร*)
0.00
366.00
266.00
1,986.00
67.00
11,800.00
4,884.00
12,000.00
10,302.75
9,478.00
11,274.50
811.00
6,996.75
70,232.00
99.00
99.00
3,293.00
17,836.00
6,419.00
27,548.00
14,296.00
55,000.00
18,183.10
510.75
87,989.85
60.00
60.00
185,928.85

จํานวนเกษตรกร
(ราย)
0
29
19
138
5
943
352
1592
759
684
891
67
530
6,009
8
8
240
1369
676
2,285
1938
4311
1345
64
7,658
4
4
15,964

ข'อมูล ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2560
คูมือดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
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2.3 แผนการจัดหาเมล็ดพันธุ6 (ต)นทุน) โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
ภายใต)โครงการปรับเปลีย่ นพื้นที่การปลูกพืชให)เหมาะสม
นโยบาย : แผนการผลิตและการตลาดข)าวครบวงจร ป 2560/61 (ด)านการผลิต)
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2.3 แผนการจัดหาเมล็ดพันธุ6 (ต)นทุน) โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 ภายใต)โครงการปรับเปลี่ยนพื้นทีก่ ารปลูกพืชให)เหมาะสม
นโยบาย : แผนการผลิตและการตลาดข)าวครบวงจร ป 2560/61 (ด)านการผลิต)
สพข.

1

2
8

9
10

สพด.

พืน้ ที่
เป@าหมาย
โครงการ
(ไร*)

กรุงเทพมหานคร
297.00
นครปฐม
1,500.00
ปทุมธานี
1,500.00
สมุทรปราการ
2,647.00
นนทบุรี
1,000.00
สิงห7บุรี
11,800.00
นครนายก
14,300.00
ลพบุรี
12,000.00
พระนครศรีอยุธยา 10,000.00
ชัยนาท
10,000.00
สุพรรณบุรี
10,000.00
อ,างทอง
1,500.00
สระบุรี
10,000.00
ฉะเชิงเทรา
1,674.00
พิจิตร
19,147.00
พิษณุโลก
20,000.00
อุตรดิตถ7
6,500.00
สุโขทัย
14,296.00
กําแพงเพชร
25,600.00
นครสวรรค7
25,000.00
ตาก
1,039.00
สมุทรสาคร
200.00
รวม
200,000.00

พืน้ ที่
ดําเนินการ
แจ)งยืนยัน
(ไร*)

จํานวน จํานวนเมล็ดพันธุ6
เกษตรกร ทีต่ )องสนับสนุน
(ราย)

366.00
29
266.00
19
1,986.00
138
67.00
5
11,800.00
943
4,884.00
352
12,000.00
1,592
10,302.75
759
9,478.00
684
11,274.50
891
811.00
67
6,996.75
530
99.00
8
3,293.00
240
17,836.00
1,369
6,419.00
676
14296.00
1,938
55,000.00
4,311
18,183.10
1,345
510.75
64
60.00
4
185,928.85 15,964
รวม สพข.5 จัดส*ง ทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

สพข.5 จัดส*ง
สพด.
จัดหาเอง

(กก.)
1,830.00
1,330.00
9,930.00
335.00
59,000.00
24,420.00
60,000.00
51,513.75
47,390.00
56,372.50
4,055.00
34,983.75
495.00
16,465.00
89,180.00 30,000.00
32,095.00
71,480.00
275,000.00 10,000.00
90,915.50
2,553.75
300.00
929,644.25 40,000.00

ระยะที่ 1 (ภายใน
ธันวาคม 2560)

ระยะที่ 2 (ภายใน มกราคม 2561)
ระหว*าง
(วันที่ 1-6)

ระหว*าง
(วันที่ 7-13)

ระหว*าง
(วันที่ 14-20)

1,330.00

-

-

-

-

335.00

-

1,830.00
9,930.00
-

26,500.00
-

-

-

-

-

(วันที่ 25-31)

24,420.00
60,000.00
47,390.00
30,000.00
1,295.00
34,983.75
16,465.00
59,180.00
100,000.00
90,915.50
2,553.75
501,368.00

ระหว*าง
ระหว*าง
(วันที่ 21-27) (วันที่ 28-31)

51,513.75
2,200.00

26,372.50
230.00

70.00

75.00

185.00

-

-

495.00

-

-

-

-

-

32,095.00
71,480.00
78,140.00
86,860.00
300.00
53,713.75 220,377.50
113,925.00
889,644.25
929,644.25

คูมือดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561

75.00

185.00

หมายเหตุ
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2.4 แบบฟอร6มต*างๆ และขั้นตอนการนําเข)าข)อมูลออนไลน6
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(แบบฟอร6มใบสมัครรายบุคคล)

โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
กรมพัฒนาทีด่ ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ6
ปงบประมาณ 2561........สถานีพัฒนาที่ดิน....................
1. ข)อมูลเกษตรกร
เลขประจําตัวประชาชน
คํานําหน'าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู, (ตามทะเบียนบ'าน) บ'านเลขที่
หมู,ที่
บ'าน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท7
หมายเหตุ : ผู'มาใช'สิทธิ์ยื่นแบบใบสมัครแทน
เลขประจําตัวประชาชน
คํานําหน'าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
2. พื้นที่ดําเนินการ (ที่ตั้งแปลง)
หมู,ที่
บ'าน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
พิกัด (UTM) X:
Y:
3. พื้นที่ทั้งหมดของเกษตรกร .................................ไร,
- ประเภทเอกสารสิทธิ์
ส.ป.ก. 4 - 01
สัญญาเช,า สัญญาเช,าซื้อ
โฉนด
นส.2
นส.3
นส.4
นส.5
อื่น ๆ (ระบุ)
หมายเหตุ : ให'ดูข'อมูลประกอบจากจากเล,มเขียว หรือใบแจ'งขอการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
4. พื้นที่เข)าร*วมโครงการ .................................ไร,
5. เลขบัญชี ธกส. ที่ใช)ในการโอนเงิน
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี.........................................................
ประเภทบัญชี................................................

ลงชื่อ ...........................................
ลงชื่อ ...........................................
(..........................................)
(..........................................)
เกษตรกรผู'เข'าร,วมโครงการ ฯ
เจ'าหน'าที่กรมพัฒนาที่ดิน
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ'าน
3. สําเนาหน'าสมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเล,มเขียวทะเบียนเกษตรกร)
4. สําเนาหน'าสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.(บัญชีออมทรัพย7เล,มสี แดง เขียว หรือ น้ําเงิน)
* ให' สพด. เก็บข'อมูลเอกสารไว'เป1นหลักฐานด'วย
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แบบฟอร6มการเบิกจ*ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส.
โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
พิมพ6เลขประจําตัวประชาชน (ID)
1. ข)อมูลทั่วไปของเกษตรกร
ชื่อ - สกุล ..........................................................................................................................................
ที่อยู, (ตามทะเบียนบ'าน) บ'านเลขที่...............หมู,ที่.............บ'าน........................................................
ตําบล................................อําเภอ....................................จังหวัด........................................................
โทรศัพท7.......................................................
2. พื้นที่ดําเนินการ (ที่ตั้งแปลง)
หมู,ที่.............บ'าน........................................ตําบล...............................................
อําเภอ..........................................................จังหวัด.............................................
พิกัด (UTM) X : ………………………….………. Y : ………………………..………………….
3. พื้นที่เข)าร*วมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น

ไร,

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

5. ผลการดําเนินงาน
5.1 ไถครั้งที่ 1 (วันที่ไถเตรียมดินเสร็จสิ้น) วัน/เดือน/ปF
จํานวน
เอกสารตรวจรับ (ค,าไถ ครั้งที่ 1 ไถเตรียมดิน )
เอกสารแนบ (ไฟล7 .JPG/JPEG)

ไร,

(ผู'ลงนาม เกษตรกรเจ'าของพื้นที่/เจ'าหน'าที่ สพด./ผอ.สพด.)

ชี้แจงเหตุผลประกอบ
* หมายเหตุ : กรณีพื้นที่การไถจริงน'อยกว,าพื้นที่ที่เข'าร,วมโครงการ
วัน/เดือน/ปF
จํานวนเงิน
บาท

5.2 ไถครั้งที่ 2 (วันที่ไถกลบเสร็จสิ้น)
วัน/เดือน/ปF
จํานวน
เอกสารตรวจรับ (ค,าไถ ครั้งที่ 1 ไถเตรียมดิน )
เอกสารแนบ (ไฟล7 .JPG/JPEG)

ไร,

(ผู'ลงนาม เกษตรกรเจ'าของพื้นที่/เจ'าหน'าที่ สพด./ผอ.สพด.)

ชี้แจงเหตุผลประกอบ
* หมายเหตุ : กรณีพื้นที่การไถจริงน'อยกว,าพื้นที่ที่เข'าร,วมโครงการ
วัน/เดือน/ปF
จํานวนเงิน
บาท
หมายเหตุ : แบบฟอร6มออนไลน6

คูมือดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
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แบบฟอร6มเอกสารการตรวจรับ
5.1 ค*าไถ ครั้งที่ 1 ไถเตรียมดิน
5.2 ค*าไถ ครั้งที่ 2 ไถกลบพืชปุยสด
เขียนที่………………………………………………….
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ..........
ข'าพเจ'าได'ว,าจ'าง (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................
เลขบัตรประชาชน - ที่อยู, (ตามทะเบียนบ'าน) บ'านเลขที่..........
ตรอก / ซอย
ถนน
ตําบล.....................................................
อําเภอ....................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท7...................................
ทําการไถพื้นที่ตามตกลงจ'าง (เจ'าของพื้นที่) (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................
เลขบัตรประชาชน - ที่อยู, (ตามทะเบียนบ'าน) บ'านเลขที่..........
ตรอก / ซอย
ถนน
ตําบล.....................................................
อําเภอ....................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท7..................................
พื้นที่จํานวน
ไร,
บัดนี้ผู'รับจ'างได'ทําการไถพื้นที่เสร็จเรียบร'อยถูกต'องตามข'อตกลงจํานวน ........................ ไร, และได'ส,ง
มอบงาน เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
หมายเหตุ : กรณีที่ไถพื้นที่น'อยกว,าพื้นที่ที่เข'าร,วมโครงการขอให'ชี้แจงเหตุผลประกอบด'วย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เจ'าหน'าที่ตรวจรับงาน เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ.........................................เจ'าหน'าที่ สพด.
(..........................................)

ลงชื่อ...........................................เกษตรกรเจ'าของพื้นที่
(............................................)

ลงชื่อ.........................................ผอ.สพด.
(..........................................)

ลงชื่อ.........................................พยาน
(..........................................)
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แบบฟอร6มการยืนยันการเข)าร*วมโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
เขียนที่.................................................................
วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........................
ข'าพเจ'า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................
เลขบัตรประชาชน

-

-

-

-

ที่อยู, (ตามทะเบียนบ'าน) บ'านเลขที่.........

ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................ตําบล.....................................................................
อําเภอ..........................................จังหวัด................................โทรศัพท7................................................................
เลขที่บัญชี ธ.ก.ส.
ข'าพเจ'าขอประสงค7จะเข'าร,วมโครงการปลูกพืชปุ9ยสด ฤดูนาปรัง ปF 2561 กรมพัฒนาที่ดิน
โดยขอยืนยันว*า
1. ขอยืนยันสิทธิการเข'าร,วมโครงการปลูกพืชปุ9ยสด ฤดูนาปรัง ปF 2561 กรมพัฒนาที่ดิน
จํานวน .................. ไร,
2. ข'าพเจ'าไม,ได'เข'าร,วมโครงการ และไม,ได'รับการสนับสนุนจาก 2 โครงการ ได'แก,
(1) โครงการส,งเสริมการปลูกข'าวโพดเลี้ยงสัตว7ฤดูแล'งหลังนา ปF 2560/61
(2) โครงการส,งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปF 2561
3. บุคคลในครัวเรือนของข'าพเจ'าจะไม,รับการสนับสนุน หรือเข'าร,วมกับ 2 โครงการดังกล,าว
4. หากมีการตรวจสอบภายหลัง แล'วพบว,าการขอรับการสนับสนุนซ้ําซ'อนกับ 2 โครงการ
ดังกล,าว ข)าพเจ)ายินยอมคืนเงินที่รับมาทั้งหมดให)กับ กรมพัฒนาที่ดิน

ลงชื่อ.............................................................เกษตรกรเจ'าของพื้นที่
(..............................................................)
ลงชื่อ
เจ'าหน'าที่ สพด.
(..............................................................)
ลงชื่อ
ผอ.สพด.
(..............................................................)
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แบบคําขอยกเลิกการเข)าร*วมโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
เขียนที่ ..................................................
วันที่.........เดือน...............พ.ศ. ..............

เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน .............................................
ข'าพเจ'า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................ อายุ ....................ปF
เลขประจําตัวประชาชน.................................อยู,บ'านเลขที่...................หมู,ที่......... ตรอก/ซอย............................
ถนน.................. ตําบล................................. อําเภอ............................................. จังหวัด...................................
มีความประสงค6 : ขอแจ'งยกเลิกการเข'าร,วมโครงการปลูกพืชปุ9ยสด ฤดูนาปรัง ปF 2561 ของกรมพัฒนาที่ดิน
เนื่องจาก
คุณสมบัติไม,เข'าหลักเกณฑ7ตามเงื่อนไขของโครงการ ฯ
เปลี่ยนใจกลับไปปลูกข'าว เนื่องจาก......................................................................................................
อื่น ๆ
……….…………………………......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
พร)อมคําขอนี้ข)าพเจ)าได)แนบหลักฐานดังต*อไปนี้มาด)วย
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของข'าพเจ'า พร'อมรับรองสําเนา
2. อื่น ๆ (ถ'ามี).................................................................................................................................................

ลงชื่อ ................................................ผู'ยื่นคําขอ
(................................................)
เกษตรกรผู'ยื่นคําขอ

ลงชื่อ ............................................ผู'รับรองข'อมูล
(.............................................)
เจ'าหน'าที่สถานีพัฒนาที่ดิน
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วิธีการนําเข)าข)อมูลโครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561
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