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คํานํา
จากสถานการณการผลิตสินคาขาว อุปทานมากกวาอุปสงค ผลผลิตขาวไมสมดุลกับความตองการ
ตลาด สงผลใหมีปริมาณผลผลิตสวนเกิน (Oversupply) ทําใหมีสต็อกปลายป0สะสมไปยังฤดูการผลิตป0ถัดไป
ซึ่งสงผลใหเกิดความผันผวนของราคา โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสูตลาดมาก โดยที่ป;จจุบันยังไม
รวมขาวในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจํานําขาวเปลือก ดังนั้น รัฐบาลจึงตองกําหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อ
ดูแลและแกไขป;ญหาเรื่องขาว โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการดานขาวทั้งในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และกระทรวงพาณิชย มาทํางานเชิงบูรณาการรวมกัน ภายใตนโยบายดานการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดใหหนวยงานที่มีภารกิจตามแผนการผลิตขาวครบวงจรสนับสนุนมาตรการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชที่หลากหลายเพื่อเปCนแรงจูงใจใหเกษตรกรลดรอบการปลูกขาว โดยการ
ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดทําโครงการปลูกพืชปุEยสด โดยสวนหนึ่งใหเกษตรกรปลูกพืชปุEยสด ซึ่งเปCน
พืชตระกูลถั่ว เพื่อผลิตเมล็ดพันธุและรับซื้อคืน และอีกสวนหนึ่งใหเกษตรกรปลูกเปCนพืชปุEยสดและไถกลบ
โครงการนี้นอกจากเกษตรกรจะมีรายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธุพืชปุEยสด และยังไดรับไดประโยชนจากการ
ปรับปรุงบํารุงดินอีกดวย
หวั งเปCน อยางยิ่งวาคูมื อฉบับ นี้ จะเปC นเครื่ องมื อในการปฏิ บัติงานของเจาหนาที่ เปC นเครื่ องมื อ
ผูบริหารในการติดตามการดําเนินงาน ตลอดจนเปCนเครื่องมือใหผูที่เกี่ยวของใชเปCนแนวทางในการดําเนินงาน
โครงการปลูกพืชปุEยสด ไดเปCนอยางดี เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค และเปCนไปในทิศทาง
เดียวกัน

กลุมโครงการพิเศษ
กองแผนงาน
พ.ย. 2559
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โครงการปลูกพืชปุยสด
กรมพัฒนาที่ดิน
ความสอดคลองกับนโยบาย : แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร
1. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณการผลิตสินคาขาว อุปทานมากกวาอุปสงค ผลผลิตขาวไมสมดุลกับความตองการตลาด
กลาวคือ ผลผลิตจะมีประมาณป#ละ 36.80 ลานตันขาวเปลือก หรือ 24.29 ลานตันขาวสาร ขณะที่ความตองการ
ของตลาดขาวมีประมาณป#ละ 31.00 ลานตันขาวเปลือก หรือ 20.46 ลานตันขาวสาร ทั้งนี้ ความไมสมดุลดังกลาว
สงผลใหมีปริมาณผลผลิตสวนเกิน (Oversupply) ประมาณป#ละ 5.80 ลานตันขาวเปลือก หรือ 3.83 ลานตั น
ขาวสาร ทําใหมีสต็อกปลายป#สะสมไปยังฤดูการผลิตป#ถัดไป ซึ่งสงผลใหเกิดความผันผวนของราคา โดยเฉพาะในชวง
ฤดู ก าลที่ มี ผ ลผลิ ต ออกสู ตลาดมาก โดยที่ ปI จ จุ บั น ยั ง ไมรวมขาวในสต็ อ กของรั ฐ บาลตามโครงการ
รับจํานําขาวเปลือก ดังนั้น รัฐบาลจึงตองกําหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อดูแลและแกไขปIญหาเรื่องขาว โดยใหแตงตั้ง
คณะกรรมการดานขาว ทั้งในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย มาทํางานเชิงบูรณาการ
รวมกัน ภายใตนโยบายดานการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร
สําหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดูแลเรื่องขาว 2 คณะ คือ
คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุมสินคาขาว และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการ
วางแผนการผลิตขาวครบวงจร โดยไดรวมกันพิจารณาวางแผนการผลิต (กษ.) และการตลาด (พณ.)โดยใชหลักคิด
“ตลาดนําการผลิต หรือ ผลิตใหมีปริมาณตรงกับความตองการของตลาด” เพื่อมิใหเกิดปIญหากระทบเรื่อง
ราคาและการสงออก ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตขาวครบวงจร
ไดดําเนินการตามแผนการผลิตขาวครบวงจร ตามกรอบระยะเวลา 6 เดือน 12 เดือน และ 18 เดือน โดยกําหนด
ใหมีแผนงานสงเสริมการผลิตขาวใหมีประสิทธิภาพ ป# 2559/60 ภายใตแผนการผลิตขาวครบวงจรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ จํานวน 8 มาตรการ ไดแก 1) การวางแผนการเพาะปลูกขาวป# 2559/60 2) การขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกขาวป# 2559/60 3) การจัดการปIจจัยการผลิตขาว 4) การลดตนทุนการผลิตขาว 5) การปรั บ
เปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชที่หลากหลาย หรือกิจกรรมอื่น 6) การสรางชาวนารุนใหม 7) การวิจัยและพัฒนา
พันธุขาว และ 8) การพัฒนาผลิตภัณฑขาวที่มีมูลคาเพิ่ม ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดใหหนวยงานที่มี
ภารกิจตามแผนการผลิตขาวครบวงจร สนับสนุนมาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
เพื่อเปTนแรงจูงใจใหเกษตรกรลดรอบการปลูกขาว โดยการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดทําโครงการปลูกพืชปุUยสด โดยสวนหนึ่งใหเกษตรกรปลูกพืชปุUยสด ซึ่งเปTนพืช
ตระกูลถั่ว เพื่อผลิตเมล็ดพันธุและรับซื้อคืน และอีกสวนหนึ่งใหเกษตรกรปลูกเปTนพืชปุUยสดและไถกลบ โครงการนี้
นอกจากเกษตรกรจะมีรายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธุพืชปุUยสด และยังไดรับไดประโยชนจากการปรับปรุงบํารุง
ดินอีกดวย
2. วัตถุประสงค0
2.1 เพื่อลดพื้นที่การปลูกขาวในฤดูนาปรังป# 2560
2.2 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสด
2.3 เพื่อปรับปรุงบํารุงดินโดยใชพืชปุUยสด
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3. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ 19 จังหวัดลุมน้ําเจาพระยา
ประกอบดวย สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง ลพบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี
นครปฐม ชัยนาท สระบุรี นครนายก อุตรดิตถ นครสวรรค กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และ
พิจิตร
4. เป4าหมาย ดําเนินการในพื้นที่ 200,000 ไร (รับซื้อเมล็ดพันธุคืน 50,000 ไร , ไถกลบเปTนปุUยพืชสด 150,000 ไร)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จํานวน
ลําดับ
พื้นที่เป4าหมาย
(ไร8)
สมุทรปราการ
11
สระบุรี
1,300
นนทบุรี
500
12
นครนายก
ปทุมธานี
6,400
13
อุตรดิตถ
พระนครศรีอยุธยา
10,700
14
นครสวรรค
อางทอง
2,700
15
กําแพงเพชร
ลพบุรี
10,700
16
ตาก
สิงหบุรี
13,300
17
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
10,700
18
พิษณุโลก
นครปฐม
8,000
19
พิจิตร
ชัยนาท
8,000
รวมทั้งสิ้น 19 จังหวัด พื้นที่ 200,000ไร8
พื้นที่เป4าหมาย

จํานวน
(ไร8)
16,000
8,000
14,900
31,450
22,180
3,300
840
16,400
14,630

5. วิธีการดําเนินงาน
5.1 ประสานขอมูล เกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรังในฤดูการผลิตที่ผานมา จากสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัด เพื่อใชเปTนฐานขอมูลในการกําหนดพื้นที่ และคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ
5.2 กําหนดพื้ นที่เปXาหมาย โดยพิ จารณาจากพื้ นที่ ปลู กขาวนาปรังในฤดู กาลผลิ ตที่ ผานมา และจากการ
สํารวจพื้นที่โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
5.3 ประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลุมเกษตรกร
และหนวยงานทองถิ่น โดยกรมพัฒนาที่ดินเปTนเจาภาพหลัก เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ รับทราบสถานการณ
และนโยบายการผลิตขาว และขอเสนอโครงการปลูกพืชปุUยสด เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ
5.4 คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุมเกษตรกร ที่มีความพรอมและสนใจเขารวมโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค
และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ โดยแยกออกเปTน 2 สวน ดังนี้
5.4.1 เกษตรกรที่เขารวมโครงการจะไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ รายละไมเกิน 20 ไร
5.4.2 เกษตรกรที่มีพื้นที่เขารวมโครงการตองปลูกพืชปุUยสด เพื่อเก็บเมล็ดพันธุพืชปุUยสดอยางนอย 1 ใน 4
สวนของพื้นที่ เชน มีพื้นที่เขารวมโครงการ 20 ไร ตองปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสด 5 ไร และไถกลบ 15 ไร
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5.4.3 กรมพัฒนาที่ดิน จะไถกลบใหเกษตรกร โดยสนับสนุนงบประมาณการไถให ดังนี้
1) ในการไถเตรียมดินครั้งแรก เปXาหมาย 200,000 ไร จะสนับสนุนคาไถใหเกษตรกร ไรละ 500
บาท โดยเกษตรกรตองรวมกลุมกันในการจัดหารถไถมาดําเนินการเตรียมดิน ซึ่งหากไมสามารถดําเนินการได กรม
พัฒนาที่ดินจะจัดจางรถไถมาดําเนินการให
2) ในการไถกลบเมล็ดพันธุพืชปุUยสด ซึ่งจะแบงออกเปTน 2 สวน
สวนที่ 1 พื้นที่ที่ทําการผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสดเพื่อขายคืนใหกรมพัฒนาที่ดิน เปXาหมาย
50,000 ไร เกษตรกรตองดําเนินการไถกลบเอง หลังจากเก็บเมล็ดพันธุเรียบรอยแลว
สวนที่ 2 พื้ นที่ที่ปลูกพื ชปุU ยสดและไถกลบพื ชปุUยสด กรมพั ฒนาที่ดิน จะสนั บสนุ นคาไถ
ใหกับเกษตรกรเจาของแปลง โดยดําเนินการเชนเดียวกับการไถกลบพื้นที่ในครั้งที่ 1
5.5 กรมพัฒนาที่ดิน จะจัดหาเมล็ดพันธุพืชปุUยสด เพื่อที่เปTนเมล็ดพันธุตนทุนสนับสนุนใหแกเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ ครัวเรือนละไมเกิน 20 ไร ทั้งนี้การจัดหาเมล็ดพันธุพืชปุUยสดจะใชวิธีการรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ที่
กรมพัฒนาที่ดินไดสงเสริมไว (หากไมสามารถจัดหาจากเกษตรกรไดครบตามเปXาหมาย จะดําเนินการจัดหาจาก
เอกชนเพื่อใหครบตามเปXาหมาย)
5.6 เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน ใหความรูเรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาและเก็บเมล็ดพันธุใหแก
เกษตรกรผูเขารวมโครงการ เกษตรกรเปTนผูบริหารจัดการทั้งหมด สําหรับการเตรียมดินใหเกษตรกรบริหารจัดการ
โดยการรวมกลุมดําเนินการ และใหเจาหนาที่รวมกับเกษตรกรตรวจสอบ
5.7 การปลูก ดูแลรักษา เก็บเมล็ดพันธุ และไถกลบซากพืชปุUยสด ในระยะเวลา 60-120 วัน
5.8 กรมพัฒนาที่ดินรับซื้อเมล็ดพันธุพืชปุUยสดจากเกษตรกรในราคา กก. ละ 20 บาท โดยตองตรวจสอบ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ ตามมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน
5.9 หลังเก็บเมล็ดพันธุ เกษตรกรไถซากพืชปุUยสดลงดิน จะเปTนการปรับโครงสรางของดินชวยทําใหดินมี
อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น
6. ตัวชี้วัด
6.1 พื้นที่ปลูกขาวในฤดูนาปรัง ป# 2560 ลดลงจํานวน 200,000 ไร
6.2 รอยละ 80 ของเกษตรกรมีความรูในการผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสด
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 7 เดือน (ตั้งแต พฤศจิกายน 2559 - พฤษภาคม 2560)

กิจกรรม

กรอบระยะเวลาดําเนินการ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
59 59 60 60 60 60 60

1. กําหนดพื้นที่เปXาหมาย ประชุมหารือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพื่อรับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
2. คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุมเกษตรกร ที่มีความ
พรอมและสนใจเขารวมโครงการ เพื่อจัดตั้งกลุมการผลิต
และจําหนายเมล็ดพันธุ
3. จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุUยสด เพื่อที่เปTนเมล็ดพันธุตนทุน
4. เกษตรกรเตรียมดินและปลูกพืชปุUยสด
5. แจกจายเมล็ดพันธุพืชปุUยสดใหแกเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการ
6. เกษตรกรดูแลรักษา
7. ใหความรูเรื่องการปลูกและผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสด
8. เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพืชปุUยสด
9. การรับซื้อเมล็ดพันธุพืชปุUยสดจากเกษตรกร
10. ไถกลบซากพืชปุUยสด
11. การประเมินผลโครงการ
หมายเหตุ : ระยะเวลาการดําเนินงานสามารถปรับใหสอดคลองกับชวงเวลาการปลูกในแตละพื้นที่
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8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณตามกิจกรรมดํ าเนินการ กรอบวงเงิ น 383,490,000 บาท (โดยขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณจากงบกลางรายการเงิ น สํ ารองจายเพื่ อ กรณี ฉุ กเฉิ น หรื อจํ า เปT น ป# งบประมาณ พ.ศ. 2559)
มีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม
งบดําเนินงาน
1. ค8าเตรียมดิน
- ครั้งที่ 1 พื้นที่ 200,000 ไร ครั้งละ 500 บาท
- ครั้งที่ 2 พื้นที่ 150,000 ไร ครั้งละ 500 บาท
2. ค8าเมล็ดพันธุ0ตนทุน
พื้นที่ 200,000 ไรๆ ละ 5 กก. จํานวน 1,000 ตัน โดยจัดหาเมล็ดพันธุ
พืชปุUยสด (ตนทุน) จากเกษตรกร จํานวน 1,000 ตัน x 29,750 บาท
3. ค8ารับซื้อคืนเมล็ดพันธุ0จากเกษตรกร
(พื้นที่ 50,000 ไร x ผลิตไดไรละ 120 กก. x ซื้อคืนราคา กก. ละ 20 บาท)
- คารับซื้อคืนเมล็ดพันธุ 50,000 ไร
- คาบริหารจัดการ 9.75 บาท / กก.
(คาเก็บเกี่ยว นวด สี ฝIด บรรจุกระสอบ และคาขนสง เปTนตน)
4. ค8าประเมินผลโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
200,000 ไร8
383,490,000
175,000,000
100,000,000
75,000,000
1,000 ตัน
29,750,000
เป4าหมาย

6,000 ตัน

178,500,000
120,000,000
58,500,000

1 โครงการ

240,000

หมายเหตุ : 1. การรับซื้อเมล็ดพันธุตนทุนจะรับซื้อจากเกษตรกรเปTนอันดับแรก
2. การรับซื้อเมล็ดพันธุ กรมพัฒนาที่ดินจะประเมินจากการปลูกและผลผลิตที่จะไดรับ
3. คาใชจายตางๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ
4. คาใชจายในการจัดประชุมและใหความรูแกเกษตรกรใชงบปกติของกรมพัฒนาที่ดิน
9. ประโยชน0ที่จะไดรับ
9.1 เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธุพืชปุUยสด 2,400 บาท/ไร เกษตรกรที่ไถกลบจะสามารถ
ลดตนการผลิตในรอบถัดไป เปTนเงิน 500 บาท/ไร
9.2 เมล็ดพันธุพืชปุUยสดที่ไดจากการผลิต กรมพัฒนาที่ดินนําไปขยายผลและสนับสนุนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นๆ ตอไป
9.3 เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการไถซากพืชปุUยสด
9.4 ชวยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาขาว
9.5 เกิดกลุมและเครือขายการผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสดของกรมพัฒนาที่ดิน
ผลผลิต (Output)
1. ลดพื้นที่การปลูกขาวนาปรัง ใน 19 จังหวัด ลุมน้ําเจาพระยาได 200,000 ไร
2. ไดเมล็ดพันธุพืชปุUยสดสําหรับปรับปรุงบํารุงดิน 6,000 ตัน
3. ไดปรับปรุงบํารุงดิน 150,000 ไร
ผลลัพธ0 (Outcome)
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1. เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธุพืชปุUยสดใหกรมพัฒนาที่ดินไรละ 2,400 บาท
2. พื้นที่ไดรับการปรับปรุงบํารุงดิน 200,000 ไร
ผลกระทบ (Impact)
เชิงบวก
1. การลดพื้นที่ปลูกขาวทําใหเกิดสมดุลระหวางอุปสงค อุปทาน
2. เกษตรกรเขาใจระบบการผลิตที่สอดคลองกับการตลาด
3. เกษตรกรเขาใจการบริหารจัดการดิน พืช ปุUย
4. สนับสนุนและสงเสริมการผลิตขาว ในระบบเกษตรอินทรีย
5. สิ่งแวดลอมดีขึ้นจากการใชปุUยอินทรียชีวภาพ
เชิงลบ
ไมมี
10. การติดตามผลการดําเนินงาน
10.1 ระดั บนโยบาย มี คณะกรรมการขั บเคลื่ อนการดํ าเนิ นงานตามแนวทางการวางแผนการผลิ ตขาว
ครบวงจร และคณะทํางานติ ดตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจรชุ ดที่ 1-28 ทํ าหนาที่ ติ ดตาม
กํากับ ดูแล และแกไขปIญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานในพื้นที่ ใหเปTนไปตามแผนการผลิตและการตลาดขาว
ครบวงจร ตามแนวทางวิธีการที่คณะอนุกรรมการกํากับติดตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจรกําหนด
10.2 ระดับอํานวยการ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารโครงการประสานงานและอํานวยการ
ใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ตามระยะเวลาที่กําหนด
10.3 ระดับพื้นที่ เจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 19 จังหวัดประสานงาน
และอํานวยการ ดําเนินการใหโครงการประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค
พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน จนแลวเสร็จโครงการ
11. หน8วยงานรับผิดชอบ
11.1 หนวยงานหลัก กรมพัฒนาที่ดิน
11.2 หนวยงานสนับสนุน กรมสงเสริมการเกษตร กรมการขาว
12. การประเมินผลโครงการ ดําเนินการโดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
13. แผนการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ0พืชปุยสด
ในกรณี ที่ผลผลิ ตเปT นไปตามแผนที่ ป ระมาณการไว คื อ เกษตรกรสามารถจะเก็บ เกี่ ย วเมล็ ดพั น ธุได
ประมาณ 120 กก./ไร ดังนั้นพื้นที่ 50,000 ไร จะไดเมล็ดพันธุพืชปุUยสด จํานวน 6,000 ตัน กรมพัฒนาที่ดิน ได
จัดทําแผนการบริหารจัดการแจกจายเมล็ดพันธุ ดังนี้
1) ประชุ มชี้ แจงเจาหนาที่ จากสถานี พั ฒนาที่ ดิ นทั้ ง 77 จั งหวั ด เพื่ อแจงใหทราบถึ งจํ านวนเมล็ ดพั นธุ
ที่รับซื้อคืนจากเกษตรรวมทั้งแผนการแจกจายเมล็ดพันธุพืชปุUยสด
2) รวบรวมเมล็ดพันธุพืชปุUยสดที่รับซื้อคืนจากเกษตรกร และกําหนดแผนการแจกจาย โดยแจกจายใหกับ
เกษตรกรที่เขามารับการอบรม ในพื้นที่ 882 ศูนย จํานวน 250 รายตอศูนย มีเกษตรกรจํานวน 220,500 ราย
แจกจายเปTนปIจจัยการผลิตหลังการฝ_กอบรม เพื่อใหเกษตรกรจะไดนําไปใชปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ไดประมาณ 5 ไร
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บทที่ 2
มติ ครม. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
-

สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด8วนที่สุด ที่ นร 0505/43269
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
สําเนาหนังสือสํานักงบประมาณ ด8วนที่สุด ที่ นร 0718/84
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
สําเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณภาครัฐ
ด8วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/1157 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
สําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด8วนที่สดุ ที่ กค 1006/21726
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
สําเนาหนังสือกระทรวงพาณิชย0 ที่ พณ 0404/5055
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห8งชาติ
ที่ นร 1114/6623 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
สําเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ0 ด8วนที่สุด ที่ กษ 1305/6631
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
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Road Map กรอบระยะเวลาดําเนินงาน
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Road Map การดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด
ครม.อนุมัติโครงการฯเริ่ม
15 พ.ย. 59

พ.ย. 59 - ธ.ค.
59
รับสมัครเกษตรกร
เข#าร$วมโครงการ

ธ.ค. 59 - ก.พ. 60

- จัดเตรียมเมล็ดพันธุ+

ต#นทุน 1,000 ตัน

ดําเนินการไถกลบต#น
ปอเทืองตรวจรับการไถ
เบิกจ$ายงบประมาณ (ธ.ก.ส.)
ไร$ละ 500 บาท

- ประเมินผลเมล็ดพันธุ+
พืชปุยสด
- แจ#งผลการประเมินมาที่
กผง. เพื่อทําเรื่องเบิกจ$าย
(ธ.ก.ส.)
- สพด.ประเมินสภาพและจํานวนผลผลิต
เมล็ดพันธุ;เพื่อแจง กผง. ขอเบิก
งบประมาณ มารับซื้อเมล็ดพันธุ;
จากเกษตรกร 1 ไร" ไม"เกิน 120 กก.
คาดว"าจะไดเมล็ดพันธุ;ประมาณ
6,000 ตัน

เม.ย. - พ.ค.60
- เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพ+ ืชปุยสด
- ไถกลบซากพืชปุยสด
(เกษตรกรจ$ายเอง)
- เกษตรกรไถกลบซากพืชปุFยสด
หลังจากเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ;
ขายใหกรมพัฒนาที่ดินแลว

30 พ.ค. 60
จัดส$งเมล็ดพันธุ+ให#
882 ศูนย+
สพด. จัดส"งเมล็ดพันธุ;พืชปุFยสด
ใหศพก. 882 แห"ง ตามแผนการ
บริหารจัดการเมล็ดพันธุ;ที่ กผง.
ส"งให

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

ก

- เกษตรกรไถกลปอเทืองเพื่อเปKน
พืชปุFยสด
- เจาหนาที่ตรวจรับการไถ
- คีย;ขอมูลเขาระบบเบิกจ"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"าไถกลบใหเกษตรกร
ไร"ละ 500 บาท

มี.ค. - เม.ย.60

ก

- อธพ.มอบหมาย สพข.5 และ
ผชช.สพข.5 ดําเนินการจัดหาร
เมล็ดพันธุ;ตนทุนและจัดส"งให 19
สพด. ตามสถานที่ที่ตกลงกัน
- จัดส"งเมล็ดพันธ;ดําเนินการไถ
เตรียมดินตรวจรับการไถเบิกจ"าย
งบประมาณ (ธ.ก.ส.)
ไร"ละ 500 บาท

ม.ค. - มี.ค.60

ก
2560

16 มกราคม 2560
กลุ"มโครงการพิเศษ
กองแผนงาน
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- เขียนใบสมัคร
อิเลคโทนิค
ทาง Web site
- ประมวลผลขอมูล
- ส"งตรวจสอบ
ความซ้ําซอน
ที่ กสก.
- ส"งกลับมาปรับปรุง
/ แกไข
ความถูกตอง
- รายชื่อ และขอมูล
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน และ
เลขบัญชี ธ.ก.ส. ให
ธ.ก.ส. ตรวจสอบ
- ประกาศรายชื่อ
เกษตรกรที่เขาร"วม
โครงการ

สิ้นสุดโครงการ
30 พ.ค. 60
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บทที่ 4 การดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุยสด
- กรอบการปฏิบัติงาน
- แนวทางการดําเนินงาน
- แผนการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ0
- การติดตามผลการดําเนินงาน
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กรอบการปฏิบัติงาน
1. สพข. สพด. ประสานขอมูล เกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรังในฤดูกาลผลิตที่ผานมาจากสํานักงานเกษตรและ
สหกรณ& จังหวัด เพื่อเป(นฐานขอมูลในการกําหนดพื้นที่และคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ
2. รับสมัครเกษตรกรที่เขารวมโครงการโดยใชแบบฟอร&มสํารวจพื้นที่เพื่อดําเนินงานและจํานวนเกษตรกร
โครงการการปลูกพืชปุ3ยสด ตามที่กรมฯ กําหนดพรอมทั้งจัดสงมายัง กผง. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559
3. ประชุมชี้แจงโครงการทําความเขาใจใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 3 เรื่องดังนี้
3.1 แนวทางการไถเตรียมดินจําแนกไดดังนี้
แนวทางที่ 1 โดยเกษตรกรตองรวมกลุมกัน ในการจัดหารถไถมาดําเนินการเตรียมดิน เมื่อดําเนินการ
แลวเสร็จตองมีตรวจรับกัน โดยใหเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินแตงละจังหวัด และเกษตรกรเจาของพื้นที่ลงนาม
ตรวจรับงานรวมกัน พรอมทั้งใหมีพยานลงนามรับรอง หลังจากนั้นใหนําหลักฐานการตรวจรับลงนามการไถไป
ขอเบิกเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร
แนวทางที่ 2 กรณีที่เกษตรกรไมมีการรถไถในการลงพื้นที่ กรมพัฒนาที่ดินจะเป(นผูจัดจางรถไถมา
ดําเนินการใหเกษตรกร เมื่อดําเนินการแลวเสร็จตองมีการตรวจรับงาน โดยเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินแตละ
จังหวัด และเกษตรกรเจาของพื้นที่ลงนามตรวจรับงานรวมกัน พรอมทั้งใหมีพยานลงนามรับรอง จากนั้นใหนํา
หลักฐานการตรวจรับงานการไถไปเบิกเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร
หมายเหตุ กรณีที่เกษตรปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ&พืชปุ3ยสดขายคืนใหกับกรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกร
ตองดําเนินการไถกลบเอง หลังจากเก็บเมล็ดพันธุ&พืชปุ3ยสดเรียบรอยแลว
3.2 ใหความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชปุ3ยสด ดังนี้
- การปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ&พืชปุ3ยสด
- การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ&พืชปุ3ยสด
- การรับซื้อเมล็ดพันธุ&พืชปุ3ยสดคืนจากเกษตรกร
- การไถกลบซากพืชปุ3ยสด
3.3 การตรวจรับและเบิกจายเงินจาก ธ.ก.ส.
4. จัดสงรายชื่อเกษตรกรพรอมรายละเอียดตามแบบฟอร&มรายชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการปลูกพืชปุ3ยสด
กรมพัฒนาที่ดิน ปB 25560 (ธ.ก.ส.) ที่กําหนด ซึ่งสงมา กผง. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 พรอมทั้ง
คีย&ขอมูลรายละเอียดของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ลงในระบบ IT ของ ศทส. (เมื่อเมื่อการจัดทําระบบ
เรียบรอยแลว กผง. จะแจงใหทราบ ตอไป)
5. ดําเนินงานตามแผน
6. รายงานผลการดําเนินการตามแบบฟอร&มที่กําหนด
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แนวทางการดําเนินงาน
1. การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ
สถานีพัฒนาที่ดิน 19 จังหวัด ที่มีพื้นที่เปาหมายดําเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
โดยแจ&งวิธีการดําเนินงาน เงื่อนไขต+าง ๆ เพื่อทําความเข&าใจกับเกษตรกรเปาหมาย พื้นที่เกษตรกรที่เข&าร+วม
โครงการต&องเป0นเกษตรกรที่ไม+เข&าร+วมโครงการส+งเสริมการผลิตข&าวโพดเลี้ยงสัตว2 และโครงการปรับเปลี่ยน
การปลู ก ข& า วไปปลู ก พื ช ที่ ห ลากหลายในฤดู น าปรั ง ของกรมส+ ง เสริ ม การเกษตร หรื อ โครงการอื่ น ใดที่ มี
วัตถุประสงค2เพื่อลดพื้นที่ปลูกข&าวรอบที่ 2 ป6การผลิต 2559/60 ด&วย (ตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่
เสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี หนั ง สื อ ด+ ว นที่ สุ ด ที่ นร 0718/84 ลงวั น ที่ 14
พฤศจิ ก ายน 2559) เมื่ อ เกษตรกรเข& า ใจในรายละเอี ย ดต+ างๆ ของโครงการปลู กพื ช ปุD ย สดแล& ว ให& เ ขี ย น
รายละเอียดลงใบสมัคร พร&อมแนบเอกสาร หลักฐานต+าง ๆ ตามที่กรมพัฒนาที่ดินระบุ และส+งให&เจ&าหน&าที่
สถานีพัฒนาที่ดินรวบรวม และตรวจความซ้ําซ&อนกับกรมส+งเสริมการเกษตร
2. ขั้นตอนการเตรียมพรอมในการปฏิบัติงาน
หลังจากการตรวจสอบชื่อเกษตรกรและพื้นที่ที่เข&าร+วมโครงการ ส+วนใหญ+เรียบร&อยแล&วและบางส+วนยัง
ต&องรอการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรอีกครั้ง ขอให& สพด. ดําเนินการ คู+ขนานกันไป กล+าวคือ
1) ให& จั ด ประชุ มเกษตรกรเพื่ อสร& างกลุ+ มและสร& างความเข& า ใจในขั้ น ตอน และวิ ธี การดํ าเนิ น งาน
โครงการ อย+างชัดเจน ทั้งนี้ขอให&ทําแผนปฏิบัติการ / ปฏิทินงาน (กรอบเวลาดําเนินการ) โดยแจ&งหลักการ /
วิธีการ การทํางานร+วมกันของกลุ+มเกษตรกรกับเจ&าหน&าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน และอธิบายรายละเอียดและ
ขั้นตอนการเบิกจ+ายเงินค+าไถ และค+าขายเมล็ดพันธุ2คืนให&กับกรมฯ โดย ธ.ก.ส. เป0นผู&จ+ายเข&าบัญชีเกษตรกร
(ใช&รายละเอียดข&อมูล จากกองแผนงาน)
2) กผง. จัดทําแผนการส+งมอบเมล็ดพันธุ2ต&นทุนให&กับสถานีพัฒนาที่ดิน ตามเปาหมายพื้นที่ ที่ผ+านการ
ตรวจสอบความซ้ําซ&อนโครงการ ฯ จาก กสก.แล&ว
3) ให&สถานีพัฒนาที่ดิน แต+งตั้ง ผู&ประสานงานหลักของสถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.ละ ไม+เกิน 2 ท+าน)
พร&อมแจ&งรายชื่อ ดังกล+าวให&กองแผนงานทราบด&วย
4) เมื่อ สพด. ได&จัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินงานแล&ว (ตามข&อ 1) )ให&จัดส+ง กผง. เพื่อรวบรวม ส+ง
อธิบดีและรองอธิบดี ทราบและเพื่อการติดตามงานด&วย
5) กผง. ติดตามการดําเนินงาน สพด. อย+างใกล&ชิด และรายงานความก&าวหน&า อย+างต+อเนื่อง เพื่อ
ปองกันและแก&ไขสถานการณ2ที่คาดจะเป0นปKญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
3. การเตรียมดิน
เกษตรกรจะต&องเป0นผู&ดําเนินการเตรียมดินด&วยตนเอง ซึ่งรัฐจะสนับสนุนค+าใช&จ+ายในการเตรียมดินไร+ละ
500 บาท โดย
1) เกษตรกรจะเป0นผู&จัดหารถไถเพื่อใช&ในการเตรียมดินในพื้นที่ของตนเอง หรือเกษตรกรอาจ
รวมกลุ+มกันและจ&างรถไถมาดําเนินการ หรือหากเกษตรกรไม+สามารถจัดหารถไถได&ให&เกษตรกรรวมกลุ+มและ
ขอให&สถานีพัฒนาที่ดินช+วยดําเนินการจัดหารถไถให&
2) การจ+ ายเงิ นค+ าไถ เมื่ อเกษตรกรหรื อผู& รั บจ& างดํ าเนิ นการไถเตรี ยมดิ นเรี ยบร& อยแล& ว ให& มีการ
ตรวจสอบพื้นที่ที่ดําเนินการโดยให&ลงรายละเอียดลงในแบบฟอร2มการตรวจรับจ&างการไถของกรมพัฒนาที่ดิน
และให&มีผู&ลงลายมือเป0นหลักฐานในการตรวจสอบว+าได&มีการดําเนินการจริงและเสร็จสิ้นแล&ว ได&แก+ เกษตรกร
เจ&าหน&าที่สถานีพัฒนาที่ดิน และผู&อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน จากนั้นให&เจ&าหน&าที่สถานีพัฒนาที่ดินรวบรวม
ใบตรวจรับ การจ& าง และสรุปรายชื่อพร&อมรายละเอีย ดต+าง ๆ ส+งส+ว นกลาง เพื่ อตรวจสอบและรวมรวบส+ ง
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ2การเกษตรจ+ายเงินเข&าบัญชีของเกษตรกร และให&มีผู&แทนในพื้นที่ เช+น หมอ
ดินอาสาประจําตําบล หรือผู&ใหญ+บ&าน รวบรวมเงินจากเกษตรกรส+งมอบให&ผู&รับจ&างต+อไป (ในกรณีรวมกลุ+มจ&างไถ)
สําหรับกรณีที่เกษตรกรจ&างไถเองให&ดําเนินการจ+ายเงินให&กับผู&รับจ&างโดยตรง
4. การไถ
เนื่องจากพื้นที่ปลูกข&าวในเขตลุ+มน้ําเจ&าพระยาสภาพดินส+วนใหญ+จะเป0นดินค+อนข&างเหนียว และ
บางพื้นที่ยังมีน้ําขังอยู+บ&าง ดังนั้นในการเตรียมดินจึงต&องใช&รถไถที่มีกําลังแรง 75 แรงม&าขึ้นไป และใช&ผาน 3
หรือ ผาน 7 ในการเบิกพื้นที่ ซึ่งขึ้นอยู+กับสภาพพื้นที่ดําเนินการในขณะนั้น นอกจากนี้ถ&าพื้นที่และสภาพดินที่มี
น้ําขัง อาจต&องใช&รถไถเดินตามเพื่อระบายน้ําออกไปด&านข&างก+อนจึงค+อยไถพรวนอีกครั้งเพื่อหว+านเมล็ดพันธุ2พืช
ปุDยสดจนพื้นที่สามารถอยู+ในระดับที่เกษตรกรสามารถทําการหว+านเมล็ดพันธุ2ได&
หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่เตรียมดินแล&วยังมีน้ําขังเหนือผิวดินหรือพิจารณาแล&วดินยังไม+เซ็ทตัว
เท+าที่ควร ควรปล+อยทิ้งดินไว&อย+างน&อย 1 วันแล&วจึงทําการหว+านปอเทือง
2. กรณีที่เกษตรกรมีรถไถเดินตามและมีความพร&อมที่จะดําเนินการไถในพื้นที่ของตนเอง
ให&สามารถดําเนินการได& ภายใต&การดูแลของเจ&าหน&าที่ สพด.
5. การหวานเมล็ดพันธุ/และการดูแลรักษา
ควรใช&เมล็ดพันธุ2พืชปุDยสดในอัตราประมาณ 5 กิโลกรัมต+อไร+ หรือน&อยกว+า ซึ่งในการเจริญเติบโต
ของปอเทืองจะไม+ชอบให&มีน้ําขัง เพราะจะทําให&ออกดอกติดฝKกช&า เมื่อปอเทืองเจริ ญเติบโตอาจไม+มีความ
จําเป0นหรือจําเป0นค+อนข&างน&อยในการใส+ปุDยหรือฉีดยาปองกันศัตรูพืช เนื่องจากในพื้นที่ดินดําเนินโครงการเป0น
พื้นที่ปลูกข&าวนาปรัง ซึ่งมีการสะสมของปุDยเคมีมากอยู+แล&ว แต+ทั้งนี้การดูแลรักษาต&องขึ้นอยู+กับสภาพพื้นที่ที่
ดําเนินการของแต+ละพื้นที่ด&วย ซึ่งในบางพื้นที่อาจต&องมีการดูแลรักษาเพื่อให&ได&ผลผลิตตามต&องการ
6. การเก็บเกี่ยว
ในช+วงที่ปอเทืองแก+พร&อมที่จะเก็บเกี่ยวคือประมาณ 150 วัน (จากวันปลูก) สถานีพัฒนาที่ดิน
จะดําเนินการจัดหารถเกี่ยวพร&อมทําการนวด สี ฝKด บรรจุกระสอบ ซึ่งจะมีการประเมินปริมาณเมล็ดพันธุ2ที่
ได&รับและจะสามารถทราบปริมาณที่เกษตรกรแต+ละรายได&รับจริง ๆ ในช+วงที่เก็บเกี่ยว หลังจากนั้นสถานีพัฒนา
ที่ดินจะรวบรวมรายชื่อและปริมาณเมล็ดพันธุ2ที่ได&รับ ทํารายละเอียดลงในแบบฟอร2มที่กําหนดและรวบรวมส+ง
ส+วนกลางเพื่อส+งให&ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ2จ+ายเงินเข&าบัญชีของเกษตรกรตามที่แจ&งไว&
ในกรณีที่ช+วงเก็บเกี่ยวเมล็ดยังมีความชื้นมากต&องนํามาตากให&แห&ง โดยจะตากแดดหรือตากลมใน
ที่ร+มทันทีหลังเก็บเกี่ยว เพราะเมล็ดอาจเกิดเชื้อราหรืองอกได&
7. การไถกลบ
จะดํ าเนิ นการเช+ นเดี ยวกั บการไถเตรี ยมดิ นโดยจะใช& รถไถที่ มี กําลั งแรง 75 แรงม& าขึ้ นไป และใช&
ผาน 3 หรือผาน 7 ในการไถกลบต&นปอเทือง เพื่อให&เป0นปุDยลงในพื้นที่ และพร&อมสําหรับฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป
8. การสงมอบเมล็ดพันธุ/
กองแผนงานจะทําแผนการส+งมอบเมล็ดพันธุ2กับสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ โดยมีเปาหมาย
แจกจ+ายเมล็ดพันธุ2ให&กับศูนย2เรียนรู&เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร 882 ศูนย2 โดยจะส+งมอบให&แบศูนย2ฯ ใน
พื้นที่ที่ดําเนินโครงการดังกล+าวเป0นลําดับแรก จากนั้นจึงจะทยอยส+งมอบกับศูนย2ฯ ในจังหวัดต+าง ๆ ต+อไป
9. การเบิกจายเงิน
จะแบ+งออกเป0น 3 ครั้ง ดังนี้
1) ครั้งที่ 1 จะจ+ายเงินไร+ละ 500 บาท จํานวน 200,000 ไร+ เมื่อเกษตรกรไถเตรียมดินเพื่อปลูก
พืชปุDยสดเรียบร&อย ทั้งนี้จะต&องมีการตรวจสอบการไถโดยมีผู&ลงนามรับรอง 3 คน (ตามแบบฟอร2มของกรมพัฒนาที่ดิน)
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จึงจะสามารถจ+ายเงินได& ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินจะต&องรวบรวมรายชื่อเกษตรกรพร&อมใบตรวจสอบการไถ สรุปส+ง
กองแผนงานเพื่อรวบรวมส+งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ2การเกษตรต+อไป
2) ครั้งที่ 2 จะจ+ายเงินให&กับเกษตรกรที่มีพื้นที่ต&องไถกลบ 150,000 ไร+ ไร+ละ 500 บาท ซึ่งจะ
จ+ายเงินได&เมื่อมีการไถ+กลบเสร็จสิ้นแล&ว สถานีพัฒนาที่ดินจะรวบรวมรายชื่อ พร&อมใบตรวจสอบการไถสรุปส+ง
กองแผนงาน เพื่อส+งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ2การเกษตรต+อไป
3) ครั้งที่ 3 เป0นการจ+ายเงินค+าเมล็ดพันธุ2ที่เกษตรกรผลิตและขายคืนให&กรมพัฒนาที่ดิน กิโลกรัม
ละ 20 บาท โดยสถานีพัฒนาที่ดินจะเป0นผู& ประเมินผลผลิตที่ได& พร&อมลงรายละเอีย ดลงในแบบฟอร2มเป0 น
หลั กฐาน ซึ่ งเกษตรกรเจ& าของแปลงต&องยิ นยอมและลงชื่อรับ รองในใบรั บซื้ อ จากนั้ นสถานีพัฒนาที่ ดิน จะ
รวบรวมส+งกองแผนงาน เพื่อสรุปส+งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ2การเกษตรต+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) เพื่อนําเข&าประชุมผู&บริหาร กษ. (วันพุธ)

ก

ก

ก

2560

แผนบริหารจัดการเมล็ดพันธุ0พืชปุยสด
- เมล็ดพันธุ 6,000 ตัน(ในกรณีที่สามารถผลิตไดตามแผนที่กําหนด)
- แจกจายในโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ทั่วประเทศ 882 ศูนย
แตละศูนยมีเกษตรกรเขารวมอบรม 250 รายดังนั้น เกษตรกรทั้งหมดมี 220,500 ราย
เพราะฉะนั้น เกษตรกรจะไดรับเมล็ดพันธุพืชปุUยสดรายละ 27.21 กก.
6,000,000 กก. / 220,500 ราย = 27.21 กก.
สามารถนําไปปรับปรุงบํารุงดินไดรายละประมาณ 5 ไร
(1 ไร ใชเมล็ดพันธุพืชปุUยสดประมาณ 5 กก.)
แผนการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ0พืชปุยสด จํานวน 6,000 ตัน ในพื้นที่ 882 ศูนย0
สพข.
สพข.1

สพข.2

สพด.
รวม สพข.1-12
กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สระบุรี
สิงหบุรี
สุพรรณบุรี
อางทอง
รวม สพข.1
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแกว

จํานวนศูนย0 (แห8ง)
882
4
8
4
7
6
7
16
11
6
13
6
10
7
105
10
11
11
7
7
8
9

จํานวนเมล็ดพันธุ0 (ตัน)
6,000
27
54
27
48
41
48
109
75
41
88
41
68
48
715
68
75
75
48
48
54
61
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สพข.3

สพข.4

สพข.5

สพข.6

สพข.7

สพข.8

รวม สพข.2
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย
สุรินทร
รวม สพข.3
นครพนม
มุกดาหาร
ยโสธร
รอยเอ็ด
ศรีสะเกษ
อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
รวม สพข.4
กาฬสินธุ
ขอนแกน
บึงกาฬ
มหาสารคาม
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อุดรธานี
รวม สพข.5
เชียงใหม
แมฮองสอน
ลําปาง
ลําพูน
รวม สพข.6
เชียงราย
นาน
พะเยา
แพร
รวม สพข.7
พิจิตร

ก
63
16
32
23
17
88
12
7
9
20
22
7
25
102
18
26
8
13
18
9
6
20
118
25
7
13
8
53
18
15
9
8
50
12
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429
110
220
155
120
605
82
47
61
136
150
48
170
694
122
177
54
88
123
61
42
136
803
170
48
88
54
360
122
102
61
54
339
82
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สพข.9

สพข.10

สพข.11

สพข.12

พิษณุโลก
เพชรบูรณ
เลย
อุตรดิตถ
รวม สพข.8
กําแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค
สุโขทัย
อุทัยธานี
รวม สพข.9
กาญจนบุรี
ประจงบคีรีขันธ
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
รวม สพข.10
กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎรธานี
รวม สพข.11
ตรัง
นราธิวาส
ปIตตานี
พัทลุง
ยะลา
สงขลา
สตูล
รวม สพข.12

ก
9
11
14
9
55
11
9
15
9
8
52
13
8
8
10
3
3
45
8
8
23
8
3
5
19
74
10
13
12
11
8
16
7
77
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61
75
95
61
374
75
61
102
61
54
353
88
54
54
68
20
20
304
54
54
156
54
20
34
129
501
68
88
82
74
54
109
48
523
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การติดตามผลการดําเนินงาน
การติดตามผลการดําเนินงานโครงการปลูกพืชปุUยสด กําหนดใหมีการติดตามอยางเปTนระบบ และ
ตอเนื่อง ดังนี้
1. ให สพข./สพด. แตงตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม กั บ กั บ ดู แ ล และแกไขปI ญ หาการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในพื้นที่
2. ให สพข./สพด. ตรวจสอบความถูกตองจากเอกสารที่สงมา และเจาหนาที่ดําเนินการออกสุมตรวจ
ในแตละพื้นที่
3. การติดตามประเมินผล
1) ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิต
ขาวครบวงจร และคณะทํางานติดตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจรชุดที่ 1-28 ทําหนาที่ ติดตาม
กํากับ ดูแล และแกไขปIญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานในพื้นที่ ใหเปTนไปตามแผนการผลิตและการตลาดขาว
ครบวงจร ตามแนวทางวิธี การที่ คณะอนุ กรรมการกํ ากับ ติดตามแผนการผลิ ตและการตลาดขาวครบวงจร
กําหนด
2) ระดับอํานวยการ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารโครงการประสานงานและ
อํานวยการ ใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ตามระยะเวลาที่กําหนด
3) ระดับพื้นที่ เจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 19 จังหวัด
ประสานงานและอํานวยการ ดําเนินการใหโครงการประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน จนแลวเสร็จโครงการ
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แบบฟอร0มต8าง ฯ
ใบรับสมัครรายบุคคล โครงการปลูกพืชปุUยสด (พื้นที่ 19 จังหวัดลุมน้ําเจาพระยา) กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมการเบิกจายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. โครงการปลูกพืชปุUยสด กรมพัฒนาที่ดิน
แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมเอกสารการตรวจรับ
5.1 คาไถ ครั้งที่ 1 ไถเตรียมดิน
5.2 คาไถ ครั้งที่ 2 ไถกลบ
แบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมเอกสารการตรวจรับ 5.3 การรับซื้อเมล็ดพันธุพืชปุUยสด
แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมการยืนยันการเขารวมโครงการปลูกพืชปุUยสด
แบบฟอรมที่ 5 แบบคําขอยกเลิกการเขารวมโครงการปลูกพืชปุUยสด
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ใบรับสมัครรายบุคคล โครงการปลูกพืชปุUยสด (พื้นที่ 19 จังหวัดลุมน้ําเจาพระยา)
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

คําชี้แจง คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุมเกษตรกร ที่มีความพรอมและสนใจเขารวมโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค
และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ โดยแยกออกเปTน 2 สวน ดังนี้
- เกษตรกรที่เขารวมโครงการจะไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ รายละไมเกิน 20 ไร
- เกษตรกรที่มีพื้นที่เขารวมโครงการตองปลูกพืชปุUยสด เพื่อเก็บเมล็ดพันธุพืชปุUยสดอยางนอย 1 ใน 4
สวนของพื้นที่ เชน มีพื้นที่เขารวมโครงการ 20 ไร ตองปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสด 5 ไร และไถกลบ 15 ไร
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แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมการเบิกจายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. โครงการปลูกพืชปุUยสด กรมพัฒนาที่ดิน
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หลักเกณฑ0การเบิกจ8ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส.
กรมพัฒนาที่ดิน ไดกําหนดหลักเกณฑ0การเบิกจ8ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. ดังนี้
1. การไถเตรียมดินครั้งแรก เปXาหมาย 200,000 ไร
แนวทางที่ 1 โดยเกษตรกรตองรวมกลุมกัน ในการจัดหารถไถมาดําเนินการเตรียมดิน เมื่อดําเนินการ
แลวเสร็จตองมีการตรวจรับงาน โดยใหเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินแตละจังหวัด และเกษตรกรเจาของพื้นที่ลง
นามตรวจรับงานรวมกัน พรอมทั้งใหมีพยานลงนามรับรอง หลังจากนั้นใหนําหลักฐานการตรวจรับงานการไถไป
ขอเบิกเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
แนวทางที่ 2 กรณี ที่เกษตรกรไมมี ร ถไถในการไถพื้ น ที่ กรมพั ฒ นาที่ ดิน จะเปT น ผู จั ด จางรถไถมา
ดําเนินการใหกับเกษตรกร เมื่อดําเนินการแลวเสร็จตองมีการตรวจรับงาน โดยใหเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินแต
ละจังหวัดและเกษตรกรเจาของพื้นที่ลงนามตรวจรับงานรวมกัน พรอมทั้งใหมีพยานลงนามรับรอง จากนั้นให
นําหลักฐานการตรวจรับงานการไถไปขอเบิกเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
2. การไถกลบเมล็ดพันธุ0พืชปุยสดแยกออกเปTน 2 กรณี คือ
กรณี ที่ 1 ปลู กเพื่ อผลิ ตเมล็ ดพั นธุ พื ชปุU ยสดขายคื นใหกั บกรมพั ฒนาที่ ดิ น เปX าหมาย 50,000 ไร
เกษตรกรตองดําเนินการไถกลบเอง หลังจากเก็บเมล็ดพันธุพืชปุUยสดเรียบรอยแลว
กรณีที่ 2 ปลูกเพื่อไถกลบเปTนพืชปุUยสด เปXาหมาย 150,000 ไร กรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนคาไถ
ใหกับเกษตรกรเจาของแปลง ทั้งนี้เกษตรกรตองเลือกแนวทางการดําเนินงานตามแนวทางที่ 1 หรือ 2 ซึ่งเมื่อ
ดํ า เนิ น การแลวเสร็ จ สามารถขอเบิ ก เงิ น คาไถผานทางธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
เชนเดียวกัน
3. การรับซื้อเมล็ดพันธุ0 กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดทําโครงการปลูกพืชปุUยสด โดยสวนหนึ่งใหเกษตรกรปลูก
พืชปุUยสด เพื่อผลิตเมล็ดพันธุและรับซื้อคืนดังนี้
กรณีที่ 1 คารับซื้อคืนเมล็ดพันธุจากเกษตรกร
(พื้นที่ 50,000 ไร x ผลิตไดไรละ 120 กก. x ซื้อคืนราคา กก. ละ 20 บาท)
- คารับซื้อคืนเมล็ดพันธุ 50,000 ไร
- คาบริหารจัดการ 9.75 บาท /กก.
(คาเก็บเกี่ยว นวด สี ฝIด บรรจุกระสอบ และคาขนสง เปTนตน)
หมายเหตุ : 1. การรับซื้อเมล็ดพันธุตนทุนจะรับซื้อจากเกษตรกรเปTนอันดับแรก
2. การรับซื้อเมล็ดพันธุ กรมพัฒนาที่ดินจะประเมินจากการปลูกและผลผลิตที่จะไดรับ

ก
แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมเอกสารการตรวจรับ
5.1 คาไถ ครั้งที่ 1 ไถเตรียมดิน
5.2 คาไถ ครั้งที่ 2 ไถกลบ
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บทที่ 6
วิธีการปฏิบัติงาน
การเขาสู8ระบบออนไลน0 โครงการปลูกพืชปุยสด
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การเขาสู8ระบบโครงการปลูกพืชปุยสด
1. เขาไปที่เว็บไซตของกรมพัฒนาที่ดินหรือกรอก URL : http://www.ldd.go.th/ldd/ ก็จะ

ปรากฏหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาที่ดิน เสร็จแลวใหคลิก Hot Link กรอบสีแดงตามรูปภาพดานลาง
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2. หนาเว็บไซต จะปรากฏ Link ใหเลือกอยู 4 Link ไดแก
1) แบบฟอรมใบสมัคร
2) เฉพาะเจาหนาที่
3) รายงานสรุปขอมูลการสมัครเขารวมโครงการฯ ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2
4) แบบฟอรมโครงการปลูกพืชปุUยสด ประกอบดวย
- แบบฟอรมเอกสารการตรวจรับ คาไถ
- แบบฟอรมเอกสารการตรวจรับ การรับซื้อเมล็ดพันธุพืชปุUยสด
- แบบฟอรมการยืนยันการเขารวมโครงการปลูกพืชปุUยสด
- แบบฟอรมแบบคําขอยกเลิกการเขารวมโครงการปลูกพืชปุUยสด

| 48

ก

ก

ก

2560

| 49

3. เมื่อคลิกที่ Link แบบฟอรมใบสมัคร ก็จะปรากฏไฟลแบบฟอรมใบสมัครใหสามารถดาวโหลดได

4. เมื่อคลิกที่ Link เฉพาะเจาหนาที่ ก็จะปรากฏหนาเขาสูระบบ สําหรับเจาหนาที่ที่มรี หัสผานเขาสู
ระบบสามารถทําการ Login ในหนาที่ปรากฏนี้ได
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5. เมื่อคลิกที่ Link รายงานสรุปขอมูลการสมัครเขารวมโครงการฯ ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ก็จะ
ปรากฏหนาสรุปผลการรับสมัครเกษตรกรที่ผานการคัดเลือกและถูกตองตามเงื่อนไขแลว
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สรุปผลการประชุมหารือ
แนวทางการดําเนินมาตรการช8วยเหลือเกษตรกรปdการผลิต 2559/60
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมชั้น 12 อาคาร Tower ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ8
จากการประชุมหารือแนวทางการดําเนินมาตรการชวยเหลือเกษตรกรป#การผลิต 2559/60เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมชั้น 12 อาคาร Tower ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ บางเขน
สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบการดําเนินมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกร ป#การผลิต 2559/60 ดานการผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาว ป# 2559/60 รอบที่ 2
โครงการปลูกพืชปุUยสด กรมพัฒนาที่ดิน พื้นที่เปXาหมาย 19 จังหวัดลุมน้ําเจาพระยา จํานวน 200,000 ไร
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชปุUยสด เพื่อเก็บเมล็ดพันธุขายคืนใหกับกรมพัฒนาที่ดิน 50,000 ไร
และอีก 150,000 ไร ปลูกเพื่อไถกลบเปTนพืชปุUยสด
ซึ่ งจากมติ ครม. ไดกํ าหนดให ธ.ก.ส. ตองเปT น ผู จายเงิ น คาเตรี ย มดิ น ใหกั บ เกษตรกรที่ เขารวม
โครงการ รวมทั้งคาใชจายในการรับซื้อคืนเมล็ดพันธุจากโครงการปลูกพืชปุUยสด รวมเปTนเงิน 295,000,000
บาท โดยใหใชเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยรัฐจะชดเชยเงินตนและ
ตนทุนเงินในอัตรา FDR + 1 ให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป# งบประมาณตาม
รายจายที่เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอน ธ.ก.ส. จึงขอหารือกับกรมพัฒนาที่ดิน ถึงแนวทางการจายเงินจํานวนดังกลาว
ซึ่งโดยสรุปกรมพัฒนาที่ดิน ขอให ธ.ก.ส. จายเงินใหเกษตรกรโดยใหผานระบบบัญชีธนาคาร เพื่อความถูกตอง
แมนยํา และถึงมือเกษตรกรไดยางรวดเร็ว ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงขอความรวมมือใหกรมพัฒนาที่ดิน จัดสงรายชื่อ
เกษตรกรซึ่งตองมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้
1) รายชื่อเกษตรกร พรอมระบุเลขที่บัตรประชาชน
2) ที่อยูของเกษตรกรตามเลขที่บัตรประชาชน
3) เลขที่บัญชีของ ธ.ก.ส. (ใหระบุบัญชี กรณีที่เกษตรกรมีมากกวา 1 บัญชี) พรอมทั้งใหแนบ
สําเนาหนาบัญชีดวย
4) ระบุจํานวนพื้นที่ที่เขารวมโครงการ และจํานวนเงินที่ตองจาย
หลักเกณฑ0และแนวทางการดําเนินงาน
1. ธ.ก.ส. จะจายเงิ น คาเตรี ย มดิ น และคารั บ ซื้ อ คื น เมล็ ด พั น ธุ โดยจายผานบั ญ ชี ข องธนาคาร
งบประมาณ 295,000,000 บาท จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
3.1 การเตรียมดิน ครั้งที่ 1 จํานวน 500 บาท พื้นที่ 200,000 ไร เปTนเงิน 100,000,000 บาท
3.2 การเตรียมดิน ครั้งที่ 2 จํานวน 500 บาท พื้นที่ 150,000 ไร เปTนเงิน
75,000,000 บาท
ทั้งนี้ การเบิกจายเงินคาเตรียมดินเนื่องจากในแตละพื้นที่อาจจะดําเนินการไมพรอมกัน จึงขอให
ระบุวันที่สิ้นสุดการจายเงินไวดวย เพื่อ ธ.ก.ส. จะสามารถทําการปxดรอบการจายเงินในแตละครั้งได
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3.3. การรั บ ซื้ อ คื น เมล็ ด พั น ธุ จํ า นวน 6,000 ตั น ราคากิ โ ลกรั ม ละ 20 บาท งบประมาณ
120,000,000 บาท
2. การโอนเงินเขาบัญชีของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ ขอใหกรมพัฒนาที่ดิน จัดสงรายเกษตรกร
ใหกับ ธ.ก.ส. โดยใหระบุรายละเอียดใหครบถวนตามที่กลาวขางตน และใหทยอยสงรายชื่อเปTนรอบ ๆ ประมาณ
100-200 รายตอรอบ
3. การรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการขอใหกรมพัฒนาที่ดินประสานกรมสงเสริมการเกษตร
ขอใชฐานขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรัง เชื่อมตอ Web Service เพื่อ Link ฐานขอมูลการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อชวยในการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน ในกรณีที่
เกษตรกรเขารวมโครงการกับหนวยงานอื่นแลว

17 พ.ย. 59
กองแผนงาน
กรมพัฒนาที่ดิน
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รายงานการประชุม
โครงการปลูกพืชปุยสด
ครั้งที่ 2/2559
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2
รายนามผูเขาร8วมประชุม
1. นายสุรเดช
2. นางสาวเบญจพร
3. นายศรจิตร
4. นายภิญโญ
5. นายสมควร
6. นายประศาสน
7. นายสมศักดิ์
8. นางอรนาฏ
9. นางสาวพรรณพิศ
10. นางกัญญาภัค
11. นางจันทรเพ็ญ
12. นางอรอุมา
13. นางปราณี
14. นายวิชิต
15. นายวัลลพ
16. นายสมศักดิ์
17. นายประวัติ
18. นายศักดา
19. นายวันชัย
20. นายไลซันต
21. นายนิราศ
22. นายพินิจ
23. นายพิษณุ
24. นายพันมหา
25. นายอุษา
26. นายพัฒนา
27. นายสมบูรณ
28. นายสมควร
29. นายณัตชากร
30. นายสุชาติ

เตียวตระกูล
ชาครานนท
ศรีณรงค
สุวรรณชนะ
ณ ลําปาง
สุทธารักษ
สุขจันทร
โอวาทตระกูล
บวงนาวา
ทองจันทร
ลาภจิตร
สรรพสิทธิ์โยธิน
สีหบัณฑ
ขันธแกว
พงษราศรี
อิ่มสําราญ
นกอิ่ม
จันทรแกว
วงษา
ตั้งภูมิ
ตั้งธรรมนิยม
งาเนียม
ทรัพยสุทธิ
ทองบอ
อุตสาหกุล
อภิญดา
ธิจันทร
ณ ลําปาง
กัณฑกฤชกรณ
เหรียญทอง

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประธาน
รองอธิบดีดานบริหาร
ผอ.สพข.1
ผอ.สพข.5
ผอ.สพข.8
ผอ.สพข.9
ผอ.กนผ.
ผอ.ศทส.
ผอ.กผง.
ผอ.กค.
ผชช.ดานสารสนเทศ
รก.ผชช.ดานนโยบายและยุทธศาสตร
ผชช.ดานวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ผอ.สพด.ชัยนาท
ผอ.สพด.สิงหบุรี
ผอ.สพด.อางทอง
ผอ.สพด.ลพบุรี
ผอ.สพด.สระบุรี
ผอ.สพด.สุพรรณบุรี
ผอ.สพด.พระนครศรีอยุธยา
ผอ.สพด.ปทุมธานี
ผอ.สพด.นนทบุรี
ผอ.สพด.นครนายก
ผอ.สพด.สมุทรปราการ
ผอ.สพด.นครปฐม
ผอ.สพด.อุตรดิตถ
ผอ.สพด.พิษณุโลก
(แทน) ผอ.สพด.พิจิตร
ผอ.สพด.กําแพงเพชร
ผอ.สพด.สุโขทัย
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ก
31. นายฐกร
32. นางดวงเดือน
33. นางสาวจาริณี
34. นายจตุรงค
35. นายอดิศร
36. นางสาวมณทิรา
37. นางสาวสมพิศ
38. นายวิเชียร
39. นางสาวกุลณัฐ
40. นางสาวจุฑารัฐ
41. นายยุทธพงษ
เริ่มประชุม

กลิ่นจําปา
กําเนิดทรัพย
กรรขํา
สิทธิวรกร
ใจชื้น
พฤกษกลํามาศ
แสงเพ็ง
แกวดอนรี
ศรีมูล
การะนาท
ไพคํานาม
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ผอ.สพด.นครสวรรค
ผอ.กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักสํารวจดินชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

เวลา 12.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานในที่ประชุม ขอบคุณเจาหนาที่ในสวนภูมิภาค และสวนกลางที่เกี่ยวของ และชวยขับเคลื่อน
โครงการตามนโยบายของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อลดพื้นที่ปลูกขาวนาปรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมโครงการปลูกพืชปุยสด ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม หากมีการแกไขขอใหแจง กลุมโครงการพิเศษ กองแผนงาน
ภายใน 3 วัน ถาไมมีการแกไขถือวารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการวิเคราะห0ฐานขอมูลเกษตรกรจากกรมส8งเสริมการเกษตร
รก.ผชช.ดานนโยบายและยุทธศาสตร0 แจงในที่ประชุมวา ศูนยสารสนเทศ ไดรวบรวมขอมูลเกษตรกร
ที่สมัครเขารวมโครงการ มีพื้นที่ทั้งหมด 220,342 ไร เกษตรกร 13,789 ราย โดยดําเนินการจัดสงฐานขอมูลใหกรม
สงเสริ มการเกษตรตรวจสอบความซ้ํ าซอนของโครงการ มี พื้ นที่ ที่ ผ านหลั กเกณฑ จํ านวน 197,958.72 ไร
คิดเปT นรอยละ 98 ของพื้ นที่ ทั้งหมด มี จํ านวนเกษตรกร 12,403 ราย ไมผานหลั กเกณฑ จํ านวน 1,386 ราย
ประกอบดวยผู สมั ครไมใชหั วหนาครั วเรื อน จํ านวน 98 ราย ทํ าใหพื้ นที่ เปX าหมายลดลง กรณี พื้ นที่ ไมครบ
ตามจํานวนจะนํากลุมผูสมัครที่เปTนสมาชิกในครัวเรือน เขารวมโครงการอีกครั้ง จากพื้นที่จํานวน 197,958.72 ไร
เกษตรกรจํานวน 12,403 ราย สามารถดําเนินการไดทันที จากการวิเคราะหขอมูลของ กผง.รวมกับ ศทส. แบง
เกษตรกรออกเปTน 2 ประเภท คือ ถูกตองตามหลักเกณฑเงื่อนไขโครงการ จํ านวน 7,939 ราย พื้นที่ เปXาหมาย
37,135.72 ไร และเกษตรกรจํานวน 7,262 ราย ที่มีหมายเลขบัญชีกับ ธ.ก.ส. แลว สามารถดําเนินการไดเลย สวน
เกษตรกรจํ านวน 677 ราย หมายเลขบั ญชี 12 หลั ก ยั งไมถู กตอง ศทส. อยู ระหวางดํ าเนิ นการประมวลผล
หากดําเนินการเสร็จแลวจัดสงให สพข./สพด. ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองตอไป
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กรณี ไมเขาหลั กเกณฑเงื่ อนไขโครงการ จํ านวน 4,464 ราย พื้ นที่ 60,823 ไร ไมเขาเงื่ อนไข 4 ขอ
ประกอบดวย 1) พื้นที่ดําเนินการเกิน 20 ไร 2) พื้นที่ไมไดสัดสวน 1 ใน 4 3) ไถกลบอยางเดียว 4) เก็บเมล็ดพันธุ
อยางเดียว
ประธาน สั่งการใหดําเนินการ ดังนี้
1) ทบทวนรายชื่อเกษตรกรที่ไมผานเกณฑการตรวจสอบ ประกอบดวย
1.1) ไมใชหัวหนาครัวเรือน 98 ราย
1.2) ไมมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร 58 ราย
2) เกษตรกรที่ตรงตามหลักเกณฑ ดําเนินการไดจํานวน 7,939 ราย พื้นที่ 137,135.72 ไร
2.1) มีหมายเลขบัญชีกับ ธ.ก.ส. จํานวน 7,262 ราย
2.2) หมายเลขบัญชี 12 หลัก ไมครบ จํานวน 677 ราย
3) เกษตรกรที่ไมถูกตองตามหลักเกณฑ จํานวน 4,464 ราย พื้นที่ 60,823 ไร ขอให สพข./สพด.แกไข
ปรั บเปลี่ ยนใหถู กตองตามหลั กเกณฑ พรอมทั้ งตรวจสอบเรื่ องการปลู กขาวของเกษตรกรที่ เขารวมโครงการ
วาไดดําเนินการปลูกขาวรอบที่ 2 หรือไม หากเกษตรกรปลูก จะไมสามารถเขารวมโครงการฯ กับกรมพัฒนาที่ดินได
มติ ที่ประชุ ม มอบหมาย สพข. / สพด. ตรวจสอบรายชื่ อเกษตรกรที่ไมผานเกณฑการตรวจสอบ เชน
1) ไมเปTนหัวหนาครัวเรือน 98 ราย 2) ไมพบรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร 58 ราย สวนรายชื่อเกษตรกรที่ไมถูกตอง
ตามเงื่อนไขโครงการขอใหปรับเปลี่ยนแกไขใหมใหถูกตอง
3.2 แผนการจัดสรรและการแจกจ8ายเมล็ดพันธุ0พืชปุยสด
รก.ผชช.ดานนโยบายและยุทธศาสตร0 แจงวาขอมูลที่ผานการตรวจสอบความถูกตองจากกรมสงเสริ ม
การเกษตร มี พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การจํ า นวน 197,958.72 ไร จะจั ดสงขอมู ล รายชื่ อเกษตรกรให สพข./สพด.
ทั้ง 19 จังหวัด ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เพื่อให สพข./สพด. ตรวจสอบความถูกตองและยืนยัน
จํานวนเกษตรกร และหาก สพข./สพด. ใดที่ยังมีใบสมัครตกคาง ขอใหกรอกขอมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตองไมซ้ําซอนกับ
โครงการของกรมสงเสริมการเกษตร และกรณีที่ไมมีผูสมัครเพิ่มเติมแลว ขอใหแจงยืนยันเปXาหมาย สําหรับผูสมัครที่
ไมผานหลักเกณฑขอใหปรับเปลี่ยนขอมูลของผูสมัครใหถูกตอง
ผอ.กผง. เสนอที่ ประชุ ม ให สพข./สพด. ดํ าเนิ นการตรวจสอบขอมู ลเกษตรกรที่ เขารวมโครงการ
ที่ไมถูกตองตามหลักเกณฑเงื่อนไขโครงการ จํานวน 4,464 ราย พื้นที่ 60,823 ไร แยกออกเปTน 4 ประเภท คือ 1)
พื้นที่ดําเนินการเกิน 20 ไร 2) พื้นที่ไมไดสัดสวน 1 ใน 4 3) ไถกลบอยางเดียว 4) เก็บเมล็ดพันธุอยางเดียว ขอให
ปรับปรุงแกไขขอมูลใหถูกตอง แลวสงขอมูลภายในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 สําหรับสถานที่การจัดสงเมล็ด
พันธุ ขอใหกําหนดจุดลงเมล็ดพันธุในจุดที่มีจํานวนเมล็ดพันธุมากๆ กอน แลวคอยใชรถเล็กทยอยในพื้นที่
ประธาน สั่งการใหดําเนินการดังนี้
1) ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ เ ปX า หมาย 197,958.72 ไร และใหปรั บ เปลี่ ย นขอมู ล ของเกษตรกร
ที่ไมถูกตองตามหลักเกณฑ จํานวน 4,464 ราย ใหถูกตอง และสงขอมูลภายในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เพื่อ
กรมฯ จะไดสงใหกรมสงเสริมการเกษตรกรตรวจสอบขอมูลตอไป
2) สําหรับการจัดสงเมล็ดพันธุ โดยใชรถพวงใหญขนสงไปยังพื้นที่ที่กําหนด และใชรถขนาดเล็กทยอย
สงไปยังพื้นที่ และให สพข.5 จัดทําแผนการจัดสงดวย ดังนั้น ให สพข./สพด.ประสาน กับ ผชช.สพข.5 ในเรื่องจุดลง
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เมล็ ดพั น ธุ ให ผอ.สพด. กํ า หนดสถานที่ จั ดสงเมล็ ด พั น ธุ ดวย มอบหมาย สพข.8 (ผอ.สมควร), สพข.9
(ผอ.ประศาสน) และ สพข.1 (ผอ.ศรจิตร) ประสาน สพข.5 เรื่องสถานที่การจัดสงเมล็ดพันธุดวย
ผชช.สพข.5 การจัดสงเมล็ดพันธุ โดยจะมีรถจัดสงเมล็ดพันธุถึงสถานที่ จึงขอให สพด. แตงตั้งเจาหนาที่
ผูรับเมล็ดพันธุ โดยมีพยาน 2 คน จํานวนเมล็ดพันธุ 700 ตัน ขนสงโดยใชรถพวงบรรทุกขนาดจํานวน 30 ตัน และ
ใชรถเล็กของ สพข.5 ในการกระจายเมล็ดพันธุไปยังพื้นที่เปXาหมาย สวนรถบรรทุก 6 ลอ จะบรรทุกได 18-20 ตัน
ถาเปTนรถกระบะไมมีหลังคาไดครั้งละ 5 ตัน โดยใชรถจางเหมาเอกชน โดยจะมีเจาหนาที่ในการขนสงประมาณ 6 –
8 คน การบรรจุเมล็ดพันธุ ถุงละ 50 กก. เปTนมาตรฐานเดียวกัน
ผอ.สพด.นครสวรรค0 ไดเสนอประเด็น ในกรณีที่จางบริษัทขนสง มีเจาหนาที่ในการขนขึ้น – ลง ไปดวย
หรือไม เพราะเทาที่ผานมา ประสบกับปIญหาไมมีเจาหนาที่ในการขน สพด. ตองรับภาระคาใชจายในการขนเอง
สวนการสงยังบานเกษตรกรนั้น ไมมีปIญหา เนื่องจากมีเกษตรกรใหความชวยเหลือ
มติที่ประชุม มอบหมาย ผอ.สพข. 1, 8 และ 9 ประสาน ผอ.สพข.5 และ ผชช.สพข.5 ในเรื่องพื้นที่การจัดสง
เมล็ดพันธุใหแลวเสร็จตามกําหนด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการดําเนินงานโครงการ
รก.ผชช.ดานนโยบายและยุทธศาสตร0 แนวทางการดําเนินงานโครงการ ฯ โดยสรุปดังนี้
1. การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ ไมมีการแกไขขอมูล
2. การเตรียมดิน สพข./ สพด. ทราบเรื่องแนวทางการดําเนินงานแลว
3. การไถกลบ แบงออกเปT น 2 สวน คื อ การไถเตรี ยมดิ น จํ านวนเงิ น 500 บาท/ไร เกษตรกร
จะไดรับเงินจาก ธ.ก.ส. โดยทาง กผง. จะมีแบบฟอรมใหกรอกในระบบออนไลน โดยขอใหสแกนเอกสารหลักฐาน
แนบไฟลสงมาเพื่อเปTนหลักฐานการรับเงินคาไถครั้งที่ 1 การไถครั้งที่ 2 คือไถกลบ โดยเกษตรกรสามารถดําเนินการ
ไดเอง หรือไปจางเหมาดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได สพข./สพด. จะชวยในการจัดหา/จัดจางเอกชนให
4. การหวานเมล็ดพันธุใชเมล็ดพันธุในอัตรา 5 กก./ไร การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวกรณีปลูกเพื่อ
เก็บเมล็ดพันธุ ระยะเวลา 120 วัน สวนการปลูกเพื่อไถกลบระยะเวลา 45 วัน โดยประมาณ ดังนั้น สพด. ที่ปลูก
ลาชา ขอใหพิจารณาระยะเวลาสิ้นสุดโครงการดวย เนื่องจากจะสิ้นสุดในเดือน พฤษภาคม 2560 ซึ่งหากเกินกําหนด
จะตองเสนอเขาคณะรัฐมนตรีเพื่อขอขยายระยะเวลาตอไป
5. การเก็บเกี่ยว เปXาหมาย 120 กก./ไร พื้นที่ 50,000 ไร จะไดเมล็ดพันธุจํานวน 6,000 ตัน
6. การสงมอบเมล็ดพันธุ จะสงใหศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรกร 882 ศูนย โดยไดรับ
ศูนยละ 250 รายๆละ 27 กก. โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ไร
7. การเบิกจายตามมติ ครม. ใหกรมฯ ใชงบประมาณจาก ธ.ก.ส. โดยใหมีการเบิกจาย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1
ในการไถเตรียมดิน ไรละ 500 บาท จํานวน 200,000 ไร โดยมีแบบฟอรมการเบิกจายในคูมือ หนา 5 และหนา
6) ครั้งที่ 2 การไถกลบ ครั้งที่ 3 การรับซื้อเมล็ดพันธุคืนจากเกษตรกร ทั้งนี้ จะมีแบบฟอรมการไถและการรับซื้อคืน
เมล็ดพันธุจากเกษตรกร ในคูมือ หนา 7)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ขอให สพข./สพด. ดําเนินการในประเด็น
ตาง ๆ ดังนี้
- ตรวจสอบเกษตรกรที่อยูในเงื่อนไข 4 ขอ
- ผูรับสมัครที่ไมผานเกณฑ ขอใหปรับเปลี่ยนแกไขใหถูกตอง
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- เรื่องการเบิกจายตองตรวจสอบหมายเลขบัญชี 12 หลัก ใหถูกตองเพื่อ ธ.ก.ส. ตองใชในการโอนเงินให
เกษตรกร
- แบบฟอรมการดําเนินงานและสั่งจายงบประมาณ ใหสพด. สแกนเอกสารประกอบ สงมาดวย
- สําหรับการตรวจรับตองมีผูลงนาม 3 ทาน คือ เกษตรกรเจาของพื้นที่ , เจาหนาที่ สพด. และ ผอ.สพด.
- การโอนเงิน ธ.ก.ส. จะประสานผาน กรมฯ โดยกรมฯ จะเปTนผูสั่งให ธ.ก.ส. จายเงินเขาบัญชีเกษตรกร
- สําหรับกรณีที่เกษตรกรรวมกลุมกันจางเหมาเอกชนดําเนินการ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรและ
เกษตรกรรับผิดชอบในการจายใหกับผูรับจางเอง
- การรับซื้อเมล็ดพันธุ ประเมินจากการเก็บเกี่ยวไดปริมาณเทาไหร ใหแจง กผง. เพื่อจะไดเตรียม
งบประมาณเพื่อรับซื้อคืน
- แบบฟอรมตาง ๆ เชน แบบฟอรมการตรวจรั บ (การรั บซื้อคื นเมล็ ดพั นธุ พืชปุU ยสด) และแบบฟอรม
เอกสารการตรวจรับ (คาไถ / เตรียมดิน) ในเอกสารคูมือ หนา 9-10
- กรณีที่เกษตรกรที่ไมผานเกณฑการรับสมัคร หรือมีพื้นที่ซ้ําซอนไมครบถวนไมเปTนไปตามเงื่อนไขที่กรมฯ
กําหนด ขอใหเกษตรกรกรอกขอมูลในแบบฟอรมยกเลิ กการเขารวมโครงการฯ ดวย เพื่อเก็บไวเปT น
หลักฐาน
ผอ.สพด.กําแพงเพชร ไดจัดซื้อเมล็ดพันธุพืชปุUยสด จากเกษตรกรแลว จํานวน 20 ตัน
ผอ.กผง. แจงวา สพด.กาญจนบุรี มีเมล็ดพันธุจํานวน 30 ตัน สามารถดําเนินการจัดสงไดเลย หากหา
เมล็ดพันธุตนทุนไมครบตามเปXาหมาย คงตองหาทางเลือกอื่น โดยใหการสนับสนุนเมล็ดพันธุในพื้นที่ปลูกเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุกอน สวนไถกลบนั้นใหชะลอออกไปกอน จากเอกสารประกอบการประชุมให สพด.ตรวจสอบขอมูล แนว
ทางการดําเนินงาน เรื่องการเตรียมดินที่กําหนดวาตองใชรถไถ 75 แรงมา ขอใหตรวจสอบความถูกตองเพื่อจะได
แกไขขอมูลใหถูกตอง
ผอ.สพด.นครสวรรค0 ตามเอกสารการระบุกําลังแรงมา ขอใหตัดกําลังแรงมาออก โดยใชเครื่องจักรกลของ
เกษตรกร หรือผูรับจางในการเบิกพื้นที่แทน
ผอ.สพข.9 ไดเสนอทางเลือก เกี่ยวกับการจัดหาเมล็ดพันธุตนทุน โดยใหแตละ สพด.ไปตรวจสอบในพื้นที่
วามีเมล็ดพันธุหรือไม หากมีก็ใหยืมใชในโครงการนี้กอน สําหรับคาบริหารจัดการ สพข.9 ดําเนินการในอัตรา 29.75
บาท โดยใหบริหารจัดสงถึงศูนยเรียนรูทั้ง 882 ศูนย
มติที่ประชุม มอบหมายดังนี้
1) มอบหมาย กค. โอนเงิ นงบประมาณในการจั ดหาเมล็ ดพั นธุให สพด.กาญจนบุ รี 30 ตั น
สพด.กําแพงเพชร จํานวน 20 ตัน
2) สั่งการให กผง. ประสาน สพข. เรื่องเมล็ดพันธุตนทุน ในสวนที่ตองหาเพิ่มเติมอีกจํานวน 250 ตัน
3) กรณีที่เกษตรกรเขารวมโครงการไมครบตามเปXาหมายตองทําเรื่องขอยกเลิก หรือขอขยาย
ระยะเวลาดําเนินการกับ ครม. พรอมทั้งชี้แจงปIญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
4) ให สพด. พิจารณาดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
4.1) กรณี ที่ รั บ ซื้ อเมล็ ดพั น ธุ จากเกษตรกรในราคา 20 บาท โดยใหเกษตรกรเปT น
ผูเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพืชปุUยสดในราคา 9.75 บาท มี สพด.ที่สามารถดําเนินการไดตามแนวทางนี้ ไดแก ชัยนาท,
สุโขทัย, นนทบุรี,อางทอง, สระบุรี และลพบุรี
4.2) กรณีที่จางเกษตรกรชวยเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ ในราคา 4.50 บาท มี สพด.ที่สามารถ
ดําเนินการไดตามแนวทางนี้ ไดแก สพด.สุพรรณบุรี ,นครนายก ,
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4.3) กรณีที่รับซื้อเมล็ดพันธุจากเกษตรกรในราคา 20 บาท ตามจํานวนผลผลิตและหาก
เกษตรกรเก็บเกี่ยว และดําเนินการจนเสร็จสิ้นขบวนการจนถึงขนส1งไปยังศูนยเรียนรู6การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค6าเกษตร จะให6เกษตรกรในราคา 29.75 บาท ได6แก1 สพด.ตาก , สิงหบุรี, ปทุมธานี,สมุทรปราการ, นครปฐม,
อุตรดิตถ,พิษณุโลก, พิจิตร, กําแพงเพชร, นครสวรรค
4.4) การบริหารจัดการเมล็ดพันธุ ได6จัดสรรงบประมาณตามแผนที่ประมาณการณไว6
120 กก./ไร1
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ผอ.สพด.สมุ ทรปราการ ขอข6 อมูลเรื่ องระยะเวลาการทํ านา ของกรมการข6 าว เพื่ อจํ านํ าไปชี้ แจงให6 กับ
เกษตรกรทราบ
รก.ผชช.ดานนโยบายและยุ ทธศาสตร$ รั บทราบและจั ดส1 งข6 อมู ลให6 สพด.สมุ ทรปราการ นอกจากนี้
จะจัดส1งรายชื่อเกษตรกรที่ไม1ถูกต6องตามหลักเกณฑ และติดเงื่อนไข 4 ข6อ ส1งให6ทางไลน กลุ1มโครงการพืชปุBยสด
เพื่อให6 สพด. ปรับปรุงแก6ไข ดังนี้
1) พื้นที่เกิน 20 ไร1
2) พื้นที่ไม1ได6สัดส1วน 1 ใน 4
3) ไถกลบอย1างเดียว
4) เก็บเมล็ดพันธุอย1างเดียว
ขอให6 สพด.ดําเนินการแก6ไข โดยทันที
ประธาน
เลิกประชุม

โดยการดําเนินงานโครงการดังกล1าว กรมฯ จะนํามาเปDนตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานด6วย
เวลา 15.00 น.

จุฑารัฐ การะนาท
(นางสาวจุฑารัฐ การะนาท)
เจ6าหน6าที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ผู6จดรายงานการประชุม

สมพิศ แสงเพ็ง
(นางสาวสมพิศ แสงเพ็ง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู6ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
มาตรการช(วยเหลือเกษตรกร ป+ 2559/60 ดานการผลิต : โครงการปลูกพืชปุ1ยสด
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ$การเกษตร สํานักงานใหญ( ชั้น 12
รายนามผูเขาร(วมประชุม
1. นายจิระศักดิ์
2. นายกิตติภพ
3. นายไพศาล
4. นายประยูร
5. นายอมรยุทธ
6. นายไพโรจน
7. นายวุฒิ
8. นายนคร
9. นางสาวมิราภรณ
10. นางสาวพรรณพิศ
11. นายอรนาฏ
12. นางจันทรเพ็ญ
13. นางอรอุมา
14. นายพนัสบดี
15. นางสาวมณทิรา
16. นายภูวดล
17. นายวิเชียร
18. นางสาวจุฑารัฐ
19. นายยุทธพงษ
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

แมลงภู1ทอง
อรรถพร
หงษทอง
เลิศพยับ
มานะประเสริฐศักดิ์
ตั้งถิ่น
พงศกรพฤฒิกุล
จําปา
วิชัยสินธุ
บ1วงนาวา
โอวาทตระกูล
ลาภจิตร
สรรพสิทธิ์โยธิน
ธัชโอภาส
พฤกษกลํามาศ
แสงทอง
แก6วดอนรี
การะนาท
ไพคํานาม

ผู6อํานวยการฝIายสินเชื่อ
ประธาน
รองผู6อํานวยการฝIายกฎหมาย
ผู6ช1วยผู6อํานวยการฝIายสินเชื่อ
ผู6ช1วยผู6อํานวยการฝIายนโยบายรัฐ
ผู6บริหารทีม ฝIายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู6บริหารทีม ฝIายสินเชื่อ
พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ
พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ
พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ
ผู6อํานวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ผู6อํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู6เชี่ยวชาญด6านสารสนเทศ
รักษาการผู6เชี่ยวชาญด6านนโยบายและยุทธศาสตร
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ6าหน6าที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เจ6าหน6าที่ระบบงานคอมพิวเตอร
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายจิ ระศั กดิ์ แมลงภู8 ทอง ผู อํ านวยการฝj ายสิ นเชื่ อ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ0
การเกษตร ประธานในที่ประชุม (แทนรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ไดกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมและไดแจงที่
ประชุมทราบถึงการดําเนินโครงการปลูกพืชปุUยสด ตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกร ป# 2559/60 : ดานการผลิต
ตามที่กรมพัฒนาที่ดินเสนอ และคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบโครงการแลว ซึ่งเปTนโครงการที่มีประโยชนตอเกษตรกรผู
ปลูกขาวไดปรับเปลี่ยนการผลิต และเปTนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการลดพื้นที่การทํานาขาวรอบ 2 จึงขอความ
รวมมือสวนงานที่เกี่ยวของรวมกันดําเนินการในเรื่องนี้ใหมีประสิทธิภาพและเปTนประโยชนกับเกษตรกรตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 เรื่องความคืบหนาความเห็นชอบของสํานักงบประมาณ
เนื่องจากโครงการนี้ เดิมกรมพัฒนาที่ดินเสนอขอใชงบประมาณดําเนินการโครงการจากงบ
กลางรายการเงินสํารองกรณีฉุกเฉินหรือจําเปTน ป#งบประมาณ 2560 และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโครงการ
ตามความเห็นเพิ่มเติมของสํานักงบประมาณ คือ ในสวนของการจายคาเตรียมดิน คาไถกลบ และคารับซื้อเมล็ดพันธุ
คืนจากเกษตรกรจํานวน 295 ลานบาท ใหใชแหลงเงินทุนจาก ธ.ก.ส. โดยรัฐจะชดเชยเงินตนและตนทุนเงินในอัตรา
FDR + 1 และให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป#ตามรายจายที่เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนตอไป
นั้น ยังไมมีความชัดเจนวาประสงคให ธ.ก.ส. สํารองจายตรงใหกับกรมพัฒนาที่ดินหรือจายใหกับเกษตรกร ซึ่งกรณีนี้
ธ.ก.ส. และกรมพัฒนาที่ดิน ไดมีความเห็นรวมกัน ใหกรมพัฒนาที่ดินทําหนังสือสอบถามความชัดเจนไปยังสํานัก
งบประมาณ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการแลว ตามหนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ดวนที่สุด ที่ กษ 0805.03/2634 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ขณะนี้อยูระหวางรอการตอบกลับจากสํานักงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหกรมพัฒนาที่ดินประสานสํานักงบประมาณเพื่อใหความเห็นตอบกลับ
โดยเร็ว และแจงผลการพิจารณาของสํานักงบประมาณให ธ.ก.ส.ทราบดวย เพื่อจะไดดําเนินโครงการไดทันตอการ
ผลิตของเกษตรกร
2.2 เรื่องค8าใชจ8ายสําหรับเปkนค8าธรรมเนียมในการโอนเงิน
ธ.ก.ส. ไดแจงใหทราบวาการโอนงบประมาณใหเกษตรกร นั้น จะมีคาใชจาย คือ คาธรรมเนียม
การโอนเงิน แตกรมพัฒนาที่ดิน ไมไดมีการตั้งงบประมาณเพื่อเปTนคาใชจายสําหรับเปTนคาธรรมเนียมในการโอนเงิน
ไว และเพื่อไมใหเปTนภาระแกเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน ไดทําหนังสือ ขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียม
การโอนเงินโครงการปลูกพืชปุUยสด ตามหนังสือที่ กษ 0805.03/2706 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เพื่อ ธ.ก.ส.
พิจารณาใหความอนุเคราะหตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ โดยฝ|ายสินเชื่อ ธ.ก.ส. จะดําเนินการเสนอใหธนาคารพิจารณาและแจงผลใหกรม
พัฒนาที่ดินทราบตอไป
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมไดรวมกับพิจารณาขั้นตอนการดําเนินการจายเงินใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ ฯ สรุป
ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : กรมพัฒนาที่ดิน ทําหนาที่กําหนดพื้นที่เปXาหมาย รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร
เขารวมโครงการปลูกพืชปุUยสด โดยคัดกรองมิใหเกิดความซ้ําซอนในการไดรับความชวยเหลือกับโครงการอื่นใดที่มี
วัตถุประสงคเพื่อลดพื้นที่ปลูกขาวรอบที่ 2 ป#การผลิต 2559/60
ขั้นตอนที่ 2 : กรมพัฒนาที่ดิน จัดทําบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพื่อแจงให ธ.ก.ส.
โอนเงินเขาบั ญชี เกษตรกร โดยมี ขอมู ลประกอบดวย ชื่ อ - สกุ ล ของเกษตรกร,เลขประจํ าตั วประชาชน, ที่ อยู ,
จํานวนพื้นที่เขารวมโครงการ, จํานวนเงินที่ตองการใหโอน, เลขที่บัญชีเงินฝากที่ใชในการรับโอนเงิน
ทั้งนี้ ในการโอนเงินแตละครั้งใหทําเปTนหนังสือแจงการโอนเงินใหแกเกษตรกร โดยระบุวันที่ประสงค
จะใหธนาคารโอนเงิน พรอมขอมูลของเกษตรกรที่จะใหโอน ไปยัง ฝ|ายสินเชื่อ ธ.ก.ส. กอนวันที่กําหนดใหโอนเงิน
ไมนอยกวา 3 วันทําการ
ขั้นตอนที่ 3 : ธ.ก.ส. เมื่อไดรับหนังสือแจงใหโอนเงินพรอมขอมูลประกอบจะดําเนินการตรวจสอบ
ขอมู ลถึ งความถูกตองตรงกั นระหวางรายชื่ อเกษตรกรกับความเปT นเจาของบั ญชีที่รั บโอนเงิ น พรอมทั้ งสถานะ
ของบัญชีที่รับโอนตองยังสามารถใชรับโอนเงินได เมื่อดําเนินการตรวจสอบแลวจะทําการโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกร
ตามวันที่แจงความประสงคในธนาคารโอนเงิน และแจงผลการโอนเงินใหกับกรมพัฒนาที่ดินทราบ ทั้งรายที่โอน
สําเร็จ และโอนไมสําเร็จพรอมทั้งระบุสาเหตุการโอนเงินไมสําเร็จใหทราบดวย
ขั้นตอนที่ 4 : กรมพัฒนาที่ดิน แจงผลการโอนเงินใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการทราบ เพื่อทําการ
เบิกถอนเงินไปดําเนินการตามวัตถุประสงคโครงการตอไป หรือดําเนินการแกไขในรายที่โอนเงินไมสําเร็จใหถูกตอง
สําหรับใชในการโอนเงินคราวตอไป
ขั้ นตอนที่ 5 : กรมพั ฒนาที่ ดิ น จั ดเก็ บเอกสารประกอบที่ ใชในการดํ าเนิ นโครงการสํ าหรั บ
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ หรือรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 6 : ธ.ก.ส. ดําเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป# ตามรายจาย
ที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามขั้นตอนที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

(- ไมมี -)
เลิกประชุม เวลา 15.00 น.
จุฑารัฐ การะนาท
(นางสาวจุฑารัฐ การะนาท)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ผูจดรายงานการประชุม

มณทิรา พฤกษกลํามาศ
(นางสาวมณทิรา พฤกษกลํามาศ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูตรวจรายงานการประชุม
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โครงการปลูกพืชปุยสด (เพิ่มเติม)
กรมพัฒนาที่ดิน
ความสอดคลองกับนโยบาย : แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร
1. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณการผลิตสินคาขาว อุปทานมากกวาอุปสงค ผลผลิตขาวไมสมดุลกับความตองการตลาด
กลาวคือ ผลผลิตจะมีประมาณป#ละ 36.80 ลานตันขาวเปลือก หรือ 24.29 ลานตันขาวสาร ขณะที่ความตองการ
ของตลาดขาวมีประมาณป#ละ 31.00 ลานตันขาวเปลือก หรือ 20.46 ลานตันขาวสาร ทั้งนี้ ความไมสมดุลดังกลาว
สงผลใหมีปริมาณผลผลิตสวนเกิน (Oversupply) ประมาณป#ละ 5.80 ลานตันขาวเปลือก หรือ 3.83 ลานตั น
ขาวสาร ทําใหมีสต็อกปลายป#สะสมไปยังฤดูการผลิตป#ถัดไป ซึ่งสงผลใหเกิดความผันผวนของราคา โดยเฉพาะในชวง
ฤดู ก าลที่ มี ผ ลผลิ ต ออกสู ตลาดมาก โดยที่ ปI จ จุ บั น ยั ง ไมรวมขาวในสต็ อ กของรั ฐ บาลตามโครงการ
รับจํานําขาวเปลือก ดังนั้น รัฐบาลจึงตองกําหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อดูแลและแกไขปIญหาเรื่องขาว โดยใหแตงตั้ง
คณะกรรมการดานขาว ทั้งในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย มาทํางานเชิงบูรณาการ
รวมกัน ภายใตนโยบายดานการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร
สําหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดูแลเรื่องขาว 2 คณะ คือ
คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุมสินคาขาว และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการ
วางแผนการผลิตขาวครบวงจร โดยไดรวมกันพิจารณาวางแผนการผลิต (กษ.) และการตลาด (พณ.) โดยใชหลักคิด
“ตลาดนําการผลิต หรือ ผลิตใหมีปริมาณตรงกับความตองการของตลาด” เพื่อมิใหเกิดปIญหากระทบเรื่อง
ราคาและการสงออก ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางการวางแผนการผลิตขาวครบวงจร
ไดดําเนินการตามแผนการผลิตขาวครบวงจร ตามกรอบระยะเวลา 6 เดือน 12 เดือน และ 18 เดือน โดยกําหนด
ใหมีแผนงานสงเสริมการผลิตขาวใหมีประสิทธิภาพ ป# 2559/60 ภายใตแผนการผลิตขาวครบวงจรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ จํานวน 8 มาตรการ ไดแก 1) การวางแผนการเพาะปลูกขาวป# 2559/60 2) การขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกขาวป# 2559/60 3) การจัดการปIจจัยการผลิตขาว 4) การลดตนทุนการผลิตขาว 5) การปรั บ
เปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชที่หลากหลาย หรือกิจกรรมอื่น 6) การสรางชาวนารุนใหม 7) การวิจัยและพัฒนา
พันธุขาว และ 8) การพัฒนาผลิตภัณฑขาวที่มีมูลคาเพิ่ม ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดใหหนวยงานที่มี
ภารกิจตามแผนการผลิตขาวครบวงจร สนับสนุนมาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
เพื่อเปTนแรงจูงใจใหเกษตรกรลดรอบการปลูกขาว โดยการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดทําโครงการปลูกพืชปุUยสด โดยสวนหนึ่งใหเกษตรกรปลูกพืชปุUยสด ซึ่งเปTนพืช
ตระกูลถั่ว เพื่อผลิตเมล็ดพันธุและรับซื้อคืน และอีกสวนหนึ่งใหเกษตรกรปลูกเปTนพืชปุUยสดและไถกลบ โครงการนี้
นอกจากเกษตรกรจะมีรายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธุพืชปุUยสด และยังไดรับไดประโยชนจากการปรับปรุงบํารุง
ดินอีกดวย
2. วัตถุประสงค0
2.1 เพื่อลดพื้นที่การปลูกขาวในฤดูนาปรังป# 2560
2.2 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสด
2.3 เพื่อปรับปรุงบํารุงดินโดยใชพืชปุUยสด
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3. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ 19 จังหวัดลุมน้ําเจาพระยา
ประกอบดวย สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง ลพบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี
นครปฐม ชัยนาท สระบุรี นครนายก อุตรดิตถ นครสวรรค กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และ
พิจิตร
4. เป4าหมาย ดําเนินการในพื้นที่ 200,000 ไร (รับซื้อเมล็ดพันธุคืน 50,000 ไร , ไถกลบเปTนปุUยพืชสด 150,000 ไร)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จํานวน
ลําดับ
พื้นที่เป4าหมาย
(ไร8)
สมุทรปราการ
11
สระบุรี
1,300
นนทบุรี
500
12
นครนายก
ปทุมธานี
6,400
13
อุตรดิตถ
พระนครศรีอยุธยา
10,700
14
นครสวรรค
อางทอง
2,700
15
กําแพงเพชร
ลพบุรี
10,700
16
ตาก
สิงหบุรี
13,300
17
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
10,700
18
พิษณุโลก
นครปฐม
8,000
19
พิจิตร
ชัยนาท
8,000
รวมทั้งสิ้น 19 จังหวัด พื้นที่ 200,000ไร8
พื้นที่เป4าหมาย

จํานวน
(ไร8)
16,000
8,000
14,900
31,450
22,180
3,300
840
16,400
14,630

หมายเหตุ : เปXาหมายพื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความสมัครใจของเกษตรกร
5. วิธีการดําเนินงาน
5.1 ประสานขอมูล เกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรังในฤดูการผลิตที่ผานมา จากสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัด เพื่อใชเปTนฐานขอมูลในการกําหนดพื้นที่ และคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ
5.2 กําหนดพื้ นที่เปXาหมาย โดยพิ จารณาจากพื้ นที่ ปลู กขาวนาปรังในฤดู กาลผลิ ตที่ ผานมา และจากการ
สํารวจพื้นที่โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
5.3 ประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลุมเกษตรกร
และหนวยงานทองถิ่น โดยกรมพัฒนาที่ดินเปTนเจาภาพหลัก เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ รับทราบสถานการณ
และนโยบายการผลิตขาว และขอเสนอโครงการปลูกพืชปุUยสด เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ
5.4 คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุมเกษตรกร ที่มีความพรอมและสนใจเขารวมโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค
และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ โดยแยกออกเปTน 2 สวน ดังนี้
5.4.1 เกษตรกรที่เขารวมโครงการจะไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ รายละไมเกิน 20 ไร
5.4.2 เกษตรกรที่มีพื้นที่เขารวมโครงการตองปลูกพืชปุUยสด เพื่อเก็บเมล็ดพันธุพืชปุUยสดอยางนอย 1 ใน 4
สวนของพื้นที่ เชน มีพื้นที่เขารวมโครงการ 20 ไร ตองปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสด 5 ไร และไถกลบ 15 ไร
5.4.3 กรมพัฒนาที่ดิน จะไถกลบใหเกษตรกร โดยสนับสนุนงบประมาณการไถให ดังนี้
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1) ในการไถเตรียมดินครั้งแรก เปXาหมาย 200,000 ไร จะสนับสนุนคาไถใหเกษตรกร ไรละ
500 บาท โดยเกษตรกรตองรวมกลุมกันในการจัดหารถไถมาดําเนินการเตรียมดิน ซึ่งหากไมสามารถดําเนินการ
ได กรมพัฒนาที่ดินจะจัดจางรถไถมาดําเนินการให
2) ในการไถกลบเมล็ดพันธุพืชปุUยสด ซึ่งจะแบงออกเปTน 2 สวน
สวนที่ 1 พื้นที่ที่ทําการผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสดเพื่อขายคืนใหกรมพัฒนาที่ดิน เปXาหมาย
50,000 ไร เกษตรกรตองดําเนินการไถกลบเอง หลังจากเก็บเมล็ดพันธุเรียบรอยแลว
สวนที่ 2 พื้ นที่ที่ปลูกพื ชปุU ยสดและไถกลบพื ชปุUยสด กรมพั ฒนาที่ดิน จะสนั บสนุ นคาไถ
ใหกับเกษตรกรเจาของแปลง โดยดําเนินการเชนเดียวกับการไถกลบพื้นที่ในครั้งที่ 1
5.5 กรมพัฒนาที่ดิน จะจัดหาเมล็ดพันธุพืชปุUยสด เพื่อที่เปTนเมล็ดพันธุตนทุนสนับสนุนใหแกเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ ครัวเรือนละไมเกิน 20 ไร ทั้งนี้การจัดหาเมล็ดพันธุพืชปุUยสดจะใชวิธีการรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ที่
กรมพัฒนาที่ดินไดสงเสริมไว (หากไมสามารถจัดหาจากเกษตรกรไดครบตามเปXาหมาย จะดําเนินการจัดหาจาก
เอกชนเพื่อใหครบตามเปXาหมาย)
5.6 เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน ใหความรูเรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาและเก็บเมล็ดพันธุใหแก
เกษตรกรผูเขารวมโครงการ เกษตรกรเปTนผูบริหารจัดการทั้งหมด สําหรับการเตรียมดินใหเกษตรกรบริหารจัดการ
โดยการรวมกลุมดําเนินการ และใหเจาหนาที่รวมกับเกษตรกรตรวจสอบ
5.7 การปลูก ดูแลรักษา เก็บเมล็ดพันธุ และไถกลบซากพืชปุUยสด ในระยะเวลา 60-120 วัน
5.8 กรมพัฒนาที่ดินรับซื้อเมล็ดพันธุพืชปุUยสดจากเกษตรกรในราคา กก. ละ 20 บาท โดยตองตรวจสอบ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ ตามมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน
5.9 หลังเก็บเมล็ดพันธุ เกษตรกรไถซากพืชปุUยสดลงดิน จะเปTนการปรับโครงสรางของดินชวยทําใหดินมี
อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น
5.10 หลักการและขั้นตอนการเบิกจ8ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. (เพิ่มเติม) โดยขอเสนอแนะจาก
สํา นั กงบประมาณ กรณี เ งิ น ทุ น ของธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ0การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่ อเปk น
ค8าใชจ8ายในการเตรียมดินและรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ0 โครงการปลูกพืชปุยสด จํานวน 295,000,000 บาท นั้น
รัฐจะชดเชยเงินตนและตนทุนเงินในอัตรา FDR + 1 และให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ8าย
ประจําปdตามรายจ8ายที่เกิดขึ้นจริง
กรมพัฒนาที่ดิน ไดกําหนดหลักเกณฑ0การเบิกจ8ายงบประมาณ จาก ธ.ก.ส. ดังนี้
1. การไถเตรียมดินครั้งแรก เป4าหมาย 200,000 ไร8 งบประมาณ 100,000,000 บาท
2. การไถกลบเมล็ดพันธุ0พืชปุยสด เป4าหมาย 150,000 ไร8 งบประมาณ 75,000,000 บาท
3. การรับซื้อเมล็ดพันธุ0 เป4าหมาย 50,000 บาท งบประมาณ 120,000,000 บาท
ทั้ ง นี้ ธ.ก.ส. จะเปk น หน8 วยเบิ ก จ8 า ยงบประมาณใหแก8 เ กษตรกร โดยตรง สํ า หรั บ ขั้ น ตอน
การเบิกจ8าย จะมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : กรมพัฒนาที่ดิน ทําหนาที่กําหนดพื้นที่เป4าหมาย รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร
เขาร8วมโครงการปลูกพืชปุยสด โดยคัดกรองมิใหเกิดความซ้ําซอนในการไดรับความช8วยเหลือกับโครงการอื่นใด
ที่มีวัตถุประสงค0เพื่อลดพื้นที่ปลูกขาวรอบที่ 2 ปdการผลิต 2559/60
ขั้นตอนที่ 2 : กรมพัฒนาที่ดิน จัดทําบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เขาร8วมโครงการเพื่อแจงให ธ.ก.ส.
โอนเงินเขาบัญชีเกษตรกร โดยมีขอมูลประกอบดวย ชื่อ - สกุล ของเกษตรกร,เลขประจําตัวประชาชน, ที่อยู8,
จํานวนพื้นที่เขาร8วมโครงการ, จํานวนเงินที่ตองการใหโอน, เลขที่บัญชีเงินฝากที่ใชในการรับโอนเงิน
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ทั้งนี้ ในการโอนเงิ นแต8ละครั้ งใหทํ าเปk นหนังสื อแจงการโอนเงินใหแก8เกษตรกร โดยระบุวันที่
ประสงค0 จะใหธนาคารโอนเงิ น พร อมขอมู ลของเกษตรกรที่ จะใหโอน ไปยั ง ฝj ายสิ นเชื่ อ ธ.ก.ส. ก8 อนวั นที่
กําหนดใหโอนเงินไม8นอยกว8า 3 วันทําการ
ขั้นตอนที่ 3 : ธ.ก.ส. เมื่อไดรับหนังสือแจงใหโอนเงินพรอมขอมูลประกอบจะดําเนินการตรวจสอบ
ขอมูลถึงความถูกตองตรงกันระหว8างรายชื่อเกษตรกรกับความเปkนเจาของบัญชีที่รับโอนเงิน พรอมทั้งสถานะ
ของบัญชีที่รับโอนตองยังสามารถใชรับโอนเงินได เมื่อดําเนินการตรวจสอบแลวจะทําการโอนเงินเขาบัญชี
เกษตรกร ตามวันที่แจงความประสงค0ในธนาคารโอนเงิน และแจงผลการโอนเงินใหกับกรมพัฒนาที่ดินทราบ
ทั้งรายที่โอนสําเร็จ และโอนไม8สําเร็จพรอมทั้งระบุสาเหตุการโอนเงินไม8สําเร็จใหทราบดวย
ขั้นตอนที่ 4 : กรมพัฒนาที่ดิน แจงผลการโอนเงินใหแก8เกษตรกรผูเขาร8วมโครงการทราบ เพื่อทํา
การเบิกถอนเงินไปดําเนินการตามวัตถุประสงค0โครงการต8อไป หรือดําเนินการแกไขในรายที่โอนเงินไม8สําเร็จให
ถูกตองสําหรับใชในการโอนเงินคราวต8อไป
ขั้นตอนที่ 5 : กรมพั ฒนาที่ ดิ น จั ดเก็ บเอกสารประกอบที่ใชในการดําเนิ นโครงการสํ าหรั บ
การตรวจสอบการใชจ8ายงบประมาณ หรือรายงานหน8วยงานที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 6 : ธ.ก.ส. ดําเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ8ายประจําปd ตามรายจ8าย
ที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนต8อไป
โดยขั้นตอนการดําเนินงานดังกล8าวสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต8างๆ ไดตามความเหมาะสม
6. ตัวชี้วัด
6.1 พื้นที่ปลูกขาวในฤดูนาปรัง ป# 2560 ลดลงจํานวน 200,000 ไร
6.2 รอยละ 80 ของเกษตรกรมีความรูในการผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสด
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 7 เดือน (ตั้งแต พฤศจิกายน 2559 - พฤษภาคม 2560)

กิจกรรม

กรอบระยะเวลาดําเนินการ
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
59 59 60 60 60 60 60

1. กําหนดพื้นที่เปXาหมาย ประชุมหารือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพื่อรับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
2. คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือกลุมเกษตรกร ที่มีความ
พรอมและสนใจเขารวมโครงการ เพื่อจัดตั้งกลุมการผลิต
และจําหนายเมล็ดพันธุ
3. จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุUยสด เพื่อที่เปTนเมล็ดพันธุตนทุน
4. เกษตรกรเตรียมดินและปลูกพืชปุUยสด
5. แจกจายเมล็ดพันธุพืชปุUยสดใหแกเกษตรกร
ผูเขารวมโครงการ
6. เกษตรกรดูแลรักษา
7. ใหความรูเรื่องการปลูกและผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสด
8. เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพืชปุUยสด
9. การรับซื้อเมล็ดพันธุพืชปุUยสดจากเกษตรกร
10. ไถกลบซากพืชปุUยสด
11. การประเมินผลโครงการ
หมายเหตุ : ระยะเวลาการดําเนินงานสามารถปรับใหสอดคลองกับชวงเวลาการปลูกในแตละพื้นที่
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8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณตามกิจกรรมดํ าเนินการ กรอบวงเงิ น 383,490,000 บาท (โดยขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณจากงบกลางรายการเงิ น สํ ารองจายเพื่ อ กรณี ฉุ กเฉิ น หรื อจํ า เปT น ป# งบประมาณ พ.ศ. 2559)
มีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม
งบดําเนินงาน
1. ค8าเตรียมดิน
- ครั้งที่ 1 พื้นที่ 200,000 ไร ครั้งละ 500 บาท
- ครั้งที่ 2 พื้นที่ 150,000 ไร ครั้งละ 500 บาท
2. ค8าเมล็ดพันธุ0ตนทุน
พื้นที่ 200,000 ไรๆ ละ 5 กก. จํานวน 1,000 ตัน โดยจัดหาเมล็ดพันธุ
พืชปุUยสด (ตนทุน) จากเกษตรกร จํานวน 1,000 ตัน x 29,750 บาท
3. ค8ารับซื้อคืนเมล็ดพันธุ0จากเกษตรกร
(พื้นที่ 50,000 ไร x ผลิตไดไรละ 120 กก. x ซื้อคืนราคา กก. ละ 20 บาท)
- คารับซื้อคืนเมล็ดพันธุ 50,000 ไร
- คาบริหารจัดการ 9.75 บาท /กก.
(คาเก็บเกี่ยว นวด สี ฝIด บรรจุกระสอบ และคาขนสง เปTนตน)
4. ค8าประเมินผลโครงการ

1,000 ตัน

งบประมาณ
(บาท)
383,490,000
175,000,000
100,000,000
75,000,000
29,750,000

6,000 ตัน

178,500,000

เป4าหมาย
200,000 ไร8

120,000,000
58,500,000
1 โครงการ

240,000

หมายเหตุ : 1. การรับซื้อเมล็ดพันธุตนทุนจะรับซื้อจากเกษตรกรเปTนอันดับแรก
2. การรับซื้อเมล็ดพันธุ กรมพัฒนาที่ดินจะประเมินจากการปลูกและผลผลิตที่จะไดรับ
3. คาใชจายตางๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ
4. คาใชจายในการจัดประชุมและใหความรูแกเกษตรกรใชงบปกติของกรมพัฒนาที่ดิน
9. ประโยชน0ที่จะไดรับ
9.1 เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธุพืชปุUยสด 2,400 บาท /ไร เกษตรกรที่ไถกลบจะสามารถ
ลดตนการผลิตในรอบถัดไป เปTนเงิน 500 บาท /ไร
9.2 เมล็ดพันธุพืชปุUยสดที่ไดจากการผลิต กรมพัฒนาที่ดินนําไปขยายผลและสนับสนุนใหเกษตรกรในพื้นที่
อื่นๆ ตอไป
9.3 เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินจากการไถซากพืชปุUยสด
9.4 ชวยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาขาว
9.5 เกิดกลุมและเครือขายการผลิตเมล็ดพันธุพืชปุUยสดของกรมพัฒนาที่ดิน
ผลผลิต (Output)
1. ลดพื้นที่การปลูกขาวนาปรัง ใน 19 จังหวัด ลุมน้ําเจาพระยาได 200,000 ไร
2. ไดเมล็ดพันธุพืชปุUยสดสําหรับปรับปรุงบํารุงดิน 6,000 ตัน
3. ไดปรับปรุงบํารุงดิน 150,000 ไร
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ผลลัพธ0 (Outcome)
1. เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธุพืชปุUยสดใหกรมพัฒนาที่ดินไรละ 2,400 บาท
2. พื้นที่ไดรับการปรับปรุงบํารุงดิน 200,000 ไร
ผลกระทบ (Impact)
เชิงบวก
1. การลดพื้นที่ปลูกขาวทําใหเกิดสมดุลระหวางอุปสงค อุปทาน
2. เกษตรกรเขาใจระบบการผลิตที่สอดคลองกับการตลาด
3. เกษตรกรเขาใจการบริหารจัดการดิน พืช ปุUย
4. สนับสนุนและสงเสริมการผลิตขาว ในระบบเกษตรอินทรีย
5. สิ่งแวดลอมดีขึ้นจากการใชปุUยอินทรียชีวภาพ
เชิงลบ
ไมมี
10. การติดตามผลการดําเนินงาน
10.1 ระดั บนโยบาย มี คณะกรรมการขั บเคลื่ อนการดํ าเนิ นงานตามแนวทางการวางแผนการผลิ ตขาว
ครบวงจร และคณะทํางานติดตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจรชุดที่ 1 - 28 ทําหนาที่ ติดตาม
กํากับ ดูแล และแกไขปIญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานในพื้นที่ ใหเปTนไปตามแผนการผลิตและการตลาดขาว
ครบวงจร ตามแนวทางวิธีการที่คณะอนุกรรมการกํากับติดตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจรกําหนด
10.2 ระดับอํานวยการ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารโครงการประสานงานและอํานวยการ
ใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ตามระยะเวลาที่กําหนด
10.3 ระดับพื้นที่ เจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 19 จังหวัดประสานงาน
และอํานวยการ ดําเนินการใหโครงการประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค
พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน จนแลวเสร็จโครงการ
11. หน8วยงานรับผิดชอบ
11.1 หนวยงานหลัก กรมพัฒนาที่ดิน
11.2 หนวยงานสนับสนุน กรมสงเสริมการเกษตร กรมการขาว
12. การประเมินผลโครงการ ดําเนินการโดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
13. แผนการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ0พืชปุยสด
ในกรณี ที่ผลผลิ ตเปT นไปตามแผนที่ ป ระมาณการไว คื อ เกษตรกรสามารถจะเก็บ เกี่ ย วเมล็ ดพั น ธุได
ประมาณ 120 กก./ไร ดังนั้นพื้นที่ 50,000 ไร จะไดเมล็ดพันธุพืชปุUยสด จํานวน 6,000 ตัน กรมพัฒนาที่ดิน ได
จัดทําแผนการบริหารจัดการแจกจายเมล็ดพันธุ ดังนี้
1) ประชุ มชี้ แจงเจาหนาที่ จากสถานี พั ฒนาที่ ดิ นทั้ ง 77 จั งหวั ด เพื่ อแจงใหทราบถึ งจํ านวนเมล็ ดพั นธุ
ที่รับซื้อคืนจากเกษตรรวมทั้งแผนการแจกจายเมล็ดพันธุพืชปุUยสด
2) รวบรวมเมล็ดพันธุพืชปุUยสดที่รับซื้อคืนจากเกษตรกร และกําหนดแผนการแจกจาย โดยแจกจายใหกับ
เกษตรกรที่เขามารับการอบรม ในพื้นที่ 882 ศูนย จํานวน 250 รายตอศูนย มีเกษตรกรจํานวน 220,500 ราย
แจกจายเปTนปIจจัยการผลิตหลังการฝ_กอบรม เพื่อใหเกษตรกรจะไดนําไปใชปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ไดประมาณ 5 ไร
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มติ ครม. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติม)
-

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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