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 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร (ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร) ปี 2562  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการ 
ของเกษตรกร 2) ส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีและเร่งรัดเกษตรกรสมาชิกให้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
ของสหกรณ์อย่างท่ัวถึง และ 3) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ข้าวและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ของสหกรณ์อย่างบูรณาการครบวงจร มีเป้าหมายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
จ านวน 28,700 ตัน เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว 28,200 ตัน และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 500 ตัน 
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า (ก.พ.ส.) ให้แก่สหกรณ์ เงินอุดหนุน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ในอัตรา กิโลกรัมละ 1.50 บาท จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการตลาดเมล็ดพันธุ์
สหกรณ์ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์ 

 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จึงได้จัดท าคู่มือโครงการ เพื่อให้
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดใช้เป็นแนวทางในด าเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
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โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 
กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 

(ฉบับสมบูรณ์) 
1. หลักการและเหตุผล 

การใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพจะลดต้นทุนของเกษตรกรไทยโดยตรง เนื่องจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดีจะลด
ปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ลง  ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น  โดยจากข้อมูลของกรมการข้าวพบว่า หากเกษตรกร  
ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่ลดลงถึงร้อยละ 50 จากที่เคยใช้แต่เดิม ผลผลิตเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10 และข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรพบว่า หากเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี จะลด
ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และหากใช้เมล็ดพันธุ์ที่สหกรณ์ผลิตเองแทนการซื้อจาก
ท้องตลาด จะช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จะเห็นว่าการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดี
และมีคุณภาพได้มาตรฐานจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรงและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร 
ในสถาบันเกษตรกร เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการใช้
เมล็ดพันธุ์ดีในกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก เพ่ือช่วยลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต และคุณภาพผลผลิต  
แก่สมาชิก 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 
2) เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีและเร่งรัดเกษตรกรสมาชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์อย่างทั่วถึง 
3) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  

ของสหกรณ์อย่างบูรณาการครบวงจร 

3. เป้าหมาย 
3.1 ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพพร้อมที่จะจ าหน่าย 
ชนิดพันธุ์ที่ผลิต เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี 

(ตัน) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. เมล็ดพันธุ์ข้าว 37,500 33,500 28,200 
2. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 1,500 1,500  
3. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   500 
รวมทั้งสิ้น 39,000 35,000 28,700 
 
3.2 ยกระดับสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นภายใน 3 ปี 
จากสหกรณ์ระดับศักยภาพต่ าพัฒนาไปสู่ระดับศักยภาพปานกลาง ดังนี้ 

(1) สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว    จ านวน     32 แห่ง 
 (2) สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง   จ านวน       2 แห่ง 
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จากสหกรณ์ระดับศักยภาพปานกลาง พัฒนาไปสู่ระดับศักยภาพสูง (มืออาชีพ)  
 (1) สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว    จ านวน    30 แห่ง 

  (2) สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง   จ านวน      2 แห่ง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ 29 จังหวัด 73 สหกรณ ์

5. กิจกรรมหรือวิธีด าเนินงาน 
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ และรับสมัครสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 
5.2 ประสานการจัดหาแหล่งทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) หรือเงินทุนชนิด

ปลอดดอกเบี้ย ให้แก่สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์และเพ่ือการ
ด าเนินงานตามโครงการ เนื่องจากสหกรณ์ต้องให้ราคารับซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาที่สูงกว่าราคารับจ าน าหรือราคา
ตลาด ประกอบกับเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ไม่เพียงพอและสหกรณ์ต้องน าเงินทุนที่มีอยู่ไปหมุนเวียน 
ท าธุรกิจอ่ืนด้วย จ าเป็นต้องสนับสนุนทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องแก่สหกรณ์ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการผลิต
เมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ 

5.3 ประสานและแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการข้าว กรมวิชาการ
เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ศูนย์ข้าวชุมชน
จังหวัดต่างๆ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์  

5.4 วิเคราะห์ศักยภาพสหกรณ์ที่ท าธุรกิจเมล็ดพันธุ์เพ่ือจัดระดับของการพัฒนาเป็น 3 ระดับ คือ  
1) ระดับต่ า 2) ระดับกลาง 3) ระดับสูง (มืออาชีพ) เพ่ือวางแผนการพัฒนาสมาชิกและสหกรณ์ผู้ผลิต 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริง 

5.5 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2560 – 2562 เพ่ือด าเนินการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ 
ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   

(1) จัดสัมมนาและศึกษาดูงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีประสิทธิภาพ 
ด้านการด าเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เทคนิคการลดต้นทุน/ลดการสูญเสียในการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ  
เมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ 

(2) สนับสนุนโดยอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการตลาดในการผลิตและจ าหน่ายเมล็ ดพันธุ์ข้าว 
และถั่วเหลืองให้แก่สหกรณ์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ ดังนี้ ปี 2560 อัตรากิโลกรัมละ 1.50 บาท รวม 39,000 ตัน 
(เมล็ดพันธุ์ข้าว 37,500 ตัน เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 1,500 ตัน) ปี 2561 อัตรากิโลกรัมละ 1.50 บาท รวม 
35,000 ตัน (เมล็ดพันธุ์ข้าว 33,500 ตัน เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 1,500 ตัน) และปี 2562 อัตรากิโลกรัมละ 
1.50 บาท รวม 28,700 ตัน (เมล็ดพันธุ์ข้าว 28,200 ตัน เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 500 ตัน) 

(3) จัดประชุมสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์/      
กลุ่มเกษตรกร/ศูนย์ข้าวชุมชน และอ่ืน ๆ เครือข่ายการผลิต เครือข่ายการตลาด และการเรียนรู้ 
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(4) คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านระบบความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ (ระบบ ISO/IEC 17025) ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จัดท าระบบห้องปฏิบัติการตามแนวทาง
ระบบ ISO/IEC 17025 หากสหกรณ์จัดท าระบบพร้อมประสงค์ขอยื่นขอการรับรองระบบในปีที่ 3 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและสร้างระบบความเชื่อมั่นในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์จากขบวนการสหกรณ ์

6)  ติดตามการด าเนินงานและประเมินผลโครงการ 
6.1) ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลความก้าวหน้าโครงการเป็นประจ าทุกเดือน 
6.2) สรุปประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการแต่ละปี 
6.3) ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการปี 2562 

6. แผนปฏิบัติงาน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2560 - 2562 

8. งบประมาณ ปี 2562 
งบประมาณรวม 45,469,600 บาท เป็นงบด าเนินงาน 2,419,600 บาท งบอุดหนุน 

43,050,000 บาท 

9. ตัวชีว้ัดผลส าเร็จ 
 9.1 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของผลการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของสหกรณ์เม่ือเทียบกับแผน 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
  เกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

10. การบริหารโครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ก่อให้เกิดการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ถั่วเหลืองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพไปสู่สมาชิก

สหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปดังนี้  
 ปี 2560 เมล็ดพันธุ์ข้าว 37,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 862 ล้านบาท เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
1,500  ตัน คิดเป็นมูลค่า  39  ล้านบาท รวม  39,000 ตัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น  901.50ล้านบาท 
 ปี 2561 เมล็ดพันธุ์ข้าว 33,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 770 ล้านบาท เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
1,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 39 ล้านบาท รวม 35,000 ตัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 809 ล้านบาท 

หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. สหกรณ์ขอรับการสนับสนุนเงินกูด้อกเบีย้ต า่
2. จัดกจิกรรมสร้างเครือขา่ยการผลิตและการตลาด
เมล็ดพนัธุส์หกรณ์
3. อดุหนุนค่าใชจ้่ายทางการตลาดเมล็ดพนัธุ์
4. บริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล

กจิกรรมด่าเนินการ
ป ี2561 ป ี2562
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 ปี 2562 เมล็ดพันธุ์ข้าว 28,200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 620 ล้านบาท เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 50 ล้านบาท รวม 28,700 ตัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 670 ล้านบาท 

11.2 มูลค่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับจากโครงการ ปี 2562 จ านวน 670 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า
งบประมาณได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในปี 2562 

11.3 ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเกิดยอมรับการใช้เมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์มากยิ่งข้ึน 
11.4 เกษตรกรและสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเมล็ดพันธุ์

มากยิ่งขึ้น 
11.5 ลดต้นทุนให้แก่สมาชิก ลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี เกษตรกรสามารถจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

ได้สะดวกขึ้น  
11.6 สหกรณ์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ใช้ปัจจัยพ้ืนฐาน และทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น โรงงานปรับปรุง

สภาพเมล็ดพันธุ์ ห้องตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งอุปกรณ์การตลาดข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้าง
ความเข้มแข็งแก่ขบวนการสหกรณ์ รวมทั้งมีการบูรณาการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ 

11.7 สมาชิกสหกรณ์มีแหล่งขายผลผลิตที่แน่นอน สร้างความศรัทธาแก่สมาชิกมากยิ่งข้ึน  
11.8 เพ่ิมปริมาณผลผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพของประเทศ 

 
 
 
 

*************************** 
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ที่ จังหวัด ที่ สหกรณ์
 สมาชิกปลูก 

(ราย)
 พ้ืนที่ปลูก (ไร่)

 ผลผลิตเมล็ดพันธุข์้าว 

(ตัน)

 สหกรณ์รับซ้ือคืน

ประมาณ (ตัน)

 การจ าหน่ายเมล็ด

พันธุข์้าวคุณภาพ 

(ตัน)

1 กาฬสินธุ์ 35               371              222.000                 222.000              208.000              

1 สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จ ากัด 35                371               222.000                   222.000                208.000               

2 ก าแพงเพชร 180              3,370           2,525.000               2,200.000            2,000.000           

2 สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ ากัด 180               3,370             2,525.000                 2,200.000              2,000.000             

3 ขอนแก่น 80               800              375.000                 375.000              350.000              

3 สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จ ากัด 40                500               225.000                   225.000                220.000               

4 สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จ ากัด 40                300               150.000                   150.000                130.000               

4 ชัยนาท 141              2,414           2,077.000               2,060.600            1,658.500           

5 สหกรณ์การเกษตรทุ่งวดัสิงห์ จ ากัด 12                164               127.000                   110.600                89.500                 

6 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยนาท จ ากัด 60                870               710.000                   710.000                570.000               

7 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จ ากัด 69                1,380             1,240.000                 1,240.000              999.000               

5 ชัยภมูิ 139              664              272.950                 272.950              260.160              

8 สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จ ากัด 79                364               212.950                   212.950                200.160               

9 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภมูิ จ ากัด 60                300               60.000                     60.000                  60.000                 

6 เชียงราย 169              1,251           591.400                 588.600              551.640              

10 สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด 25                250               132.800                   132.000                129.000               

11 สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จ ากัด 54                435               227.000                   227.000                215.000               

12 สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จ ากัด 40                366               219.600                   219.600                197.640               

13 สหกรณ์การเกษตรเวยีงชัย จ ากัด 50                200               12.000                     10.000                  10.000                 

7 เชียงใหม่ 8                 60               60.000                   60.000                45.600               

14 สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด 8                  60                 60.000                     60.000                  45.600                 

8 ตาก 139              1,275           850.000                 850.000              720.000              

15 สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ ากัด 15                125               50.000                     50.000                  40.000                 

16 สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 124               1,150             800.000                   800.000                680.000               

9 นครราชสีมา 171              2,113           780.000                 750.000              692.400              

17 สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จ ากัด 73                710               200.000                   200.000                200.000               

18 สหกรณ์การเกษตรพมิาย จ ากัด 67                975               430.000                   400.000                350.000               

19 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 31                428               150.000                   150.000                142.400               

10 บรุีรัมย์ 267              2,593           866.000                 780.000              715.000              

20 สหกรณ์การเกษตรกระสัง จ ากัด 59                590               236.000                   150.000                136.000               

21 สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จ ากัด 50                500               100.000                   100.000                93.000                 

22 สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด 63                630               200.000                   200.000                184.000               

23 สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ ์จ ากัด 11                148               66.000                     66.000                  60.000                 

24 สหกรณ์การเกษตรพทุไธสง จ ากัด 21                245               80.000                     80.000                  75.000                 

25 สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จ ากัด 17                170               70.000                     70.000                  67.000                 

26 สหกรณ์การเกษตรสตึก จ ากัด 46                310               114.000                   114.000                100.000               

11 ปราจีนบรุี 25               409              117.910                 117.910              102.110              

27 สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม จ ากัด 25                409               117.910                   117.910                102.110               

12 พระนครศรีอยุธยา 37               1,400           1,260.000               1,260.000            945.000              

28 สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จ ากัด 37                1,400             1,260.000                 1,260.000              945.000               

13 พะเยา 76               515              283.000                 283.000              256.000              

29 สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จ ากัด 76                515               283.000                   283.000                256.000               

14 พิจิตร 170              3,520           3,040.000               3,040.000            2,390.000           

30 สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จ ากัด 41                720               570.000                   570.000                440.000               

31 สหกรณ์การเกษตรเมืองพจิิตร จ ากัด 129               2,800             2,470.000                 2,470.000              1,950.000             

รายชื่อสหกรณ์เปา้หมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ป ี2562

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุด์ีแก่เกษตรกรในสถาบนัเกษตรกร
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ที่ จังหวัด ที่ สหกรณ์
 สมาชิกปลูก 

(ราย)
 พ้ืนที่ปลูก (ไร่)

 ผลผลิตเมล็ดพันธุข์้าว 

(ตัน)

 สหกรณ์รับซ้ือคืน

ประมาณ (ตัน)

 การจ าหน่ายเมล็ด

พันธุข์้าวคุณภาพ 

(ตัน)

15 พิษณุโลก 166              2,275           1,733.000               1,733.000            1,328.000           

32 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระก า จ ากัด 54                850               661.000                   661.000                478.000               

33 สหกรณ์การเกษตรพรหมพริาม จ ากัด 112               1,425             1,072.000                 1,072.000              850.000               

16 เพชรบรุี 55               375              293.000                 268.000              254.000              

34 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 30                300               230.000                   205.000                195.000               

35 สหกรณ์นิคมชะอ า จ ากัด 25                75                 63.000                     63.000                  59.000                 

17 เพชรบรูณ์ 20               300              210.000                 210.000              170.000              

36 สหกรณ์การเกษตรกรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จ ากัด 20                300               210.000                   210.000                170.000               

18 แพร่ 229              1,370           914.000                 914.000              896.720              

37 สหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จ ากัด 19                138               85.000                     85.000                  82.000                 

38 สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จ ากัด 139               782               465.000                   465.000                458.000               

39 สหกรณ์การเกษตรหนองม่วงไข่ จ ากัด 71                450               364.000                   364.000                356.720               

19 ยโสธร 57               278              100.000                 100.000              100.000              

40 สหกรณ์การเกษตรป่าต้ิว จ ากัด 22                173               60.000                     60.000                  60.000                 

41 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จ ากัด 35                105               40.000                     40.000                  40.000                 

20 ร้อยเอ็ด 351              3,506           1,502.300               954.000              893.400              

42 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสัิย จ ากัด 80                849               297.000                   297.000                279.000               

43 สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินสุวรรณภมูิสาม จ ากัด 38                295               120.000                   40.000                  35.000                 

44 สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ จ ากัด 30                330               148.500                   55.000                  50.000                 

45 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จ ากัด 48                452               180.800                   110.000                100.000               

46 สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 35                410               164.000                   120.000                110.400               

47 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภมูิ จ ากัด 44                405               162.000                   162.000                154.000               

48 สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 50                500               250.000                   100.000                95.000                 

49 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฯ อ่างเก็บน้ าห้วยวงันอง จ ากัด 26                265               180.000                   70.000                  70.000                 

21 ล าปาง 111              1,123           745.000                 745.000              710.000              

50 สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัด 91                923               645.000                   645.000                610.000               

51 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด 20                200               100.000                   100.000                100.000               

22 สกลนคร 134              974              284.400                 277.425              265.425              

52 สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จ ากัด 19                200               80.000                     80.000                  74.800                 

53 สหกรณ์การเกษตรวานรนิวาส จ ากัด 26                259               96.400                     96.400                  89.600                 

54 สหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจรฯ จ ากัด 89                515               108.000                   101.025                101.025               

23 สุโขทยั 247              3,260           2,625.000               2,205.000            2,012.500           

55 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จ ากัด 86                1,400             1,120.000                 700.000                700.000               

56 สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากัด      124               1,480             1,125.000                 1,125.000              1,012.500             

57 สหกรณ์นิคมหนองบัวพฒันา จ ากัด 37                380               380.000                   380.000                300.000               

24 สุพรรณบรุี 13               370              320.000                 320.000              265.000              

58 สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จ ากัด 13                370               320.000                   320.000                265.000               

25 สุรินทร์ 1,061           11,342          4,508.000               3,610.000            3,260.000           

59 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด 77                1,059             450.000                   450.000                420.000               

60 สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปที่ดินชุมพลบุรี จ ากัด 259               2,683             1,073.000                 890.000                740.000               

61 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 110               1,100             385.000                   330.000                300.000               

62 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด 615               6,500             2,600.000                 1,940.000              1,800.000             

26 อุดรธานี 20               100              40.000                   40.000                38.000               

63 สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จ ากัด 20                100               40.000                     40.000                  38.000                 

27 อุตรดิตถ์ 428              3,405           3,054.000               2,954.000            2,648.000           

64 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด 29                365               300.000                   300.000                300.000               

65 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด 280               1,500             1,340.000                 1,240.000              1,060.000             
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ที่ จังหวัด ที่ สหกรณ์
 สมาชิกปลูก 

(ราย)
 พ้ืนที่ปลูก (ไร่)

 ผลผลิตเมล็ดพันธุข์้าว 

(ตัน)

 สหกรณ์รับซ้ือคืน

ประมาณ (ตัน)

 การจ าหน่ายเมล็ด

พันธุข์้าวคุณภาพ 

(ตัน)

66 สหกรณ์นิคมพชิัยพฒันา จ ากัด 59                940               863.000                   863.000                788.000               

67 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา้คอรุม จ ากัด 60                600               551.000                   551.000                500.000               

28 อุทยัธานี 503              9,830           8,670.000               8,030.000            6,688.000           

68 สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จ ากัด 120               1,430             1,240.000                 600.000                110.000               

69 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จ ากัด 99                3,200             2,560.000                 2,560.000              2,048.000             

70 สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด 284               5,200             4,870.000                 4,870.000              4,530.000             

29 อุบลราชธานี 50               400              164.000                 164.000              156.000              

71 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จ ากัด 30                300               114.000                   114.000                106.000               

72 สหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมี จ ากัด 20                100               50.000                     50.000                  50.000                 

ผลรวมสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุข์้าว ทั้งหมด 29 จังหวัด  72 สหกรณ์ 5,082           59,663          38,482.960             35,988.485          30,579.455          
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ที่ จังหวัด ที่ สหกรณ์  สมาชิกปลูก (ราย)  พ้ืนทีป่ลูก (ไร่)
 ผลผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าว (ตัน)

 สหกรณ์รบัซ้ือคืน

ประมาณ (ตัน)

 การจ าหน่ายเมล็ด

พันธุ์ข้าวโพดเลีย้ง
สัตว์คุณภาพ (ตัน)

1 เชียงใหม่ 60 388 240 220 130

1 สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ ากัด 60 388 240 220 130

2 ตาก 143 1075 835 835 370

2 สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ ากัด 25 125 125 125 50

3 สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 118 950 710 710 320

ผลรวมทัง้หมด 2 3 203.000 1463.000 1075.000 1055.000 500.000

รายชือ่สหกรณ์เปา้หมายทีส่มัครเข้ารว่มโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ป ี2562

กิจกรรม ส่งเสรมิการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบนัเกษตรกร
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 เมล็ดพันธุ์  จังหวัด  สหกรณ์
 สมาชกิปลูก (ราย)  พ้ืนที่ปลูก (ไร)่

 ผลผลิตเมล็ดพันธุ์

ขา้ว (ตนั)

 สหกรณร์ับซ้ือคืนประมาณ

 (ตนั)

 การจ าหน่ายเมล็ดพันธุข์า้ว

คุณภาพ (ตนั)

เมล็ดพันธุข์า้ว

นาปี 27        72         4,042                 42,054             23,551.140         21,340.165                   18,706.575                          

นาปรัง 13        23         1,123                 18,401             15,535.820         14,648.320                   12,334.880                          

ผลรวมทั้งหมด 29       74        5,165                60,455            39,086.960        35,988.485                 31,041.455                        

เมล็ดพันธุข์า้วโพดเลีย้งสัตว์

พฤษภาคม 1          1          60                     388                 240.000             220.000                       130.000                              

ตุลาคม - ธันวาคม 1          2          143                   1,075               835.000             835.000                       370.000                              

ผลรวมทั้งหมด 2         3         203                  1,463              1,075.000         1,055.000                   500.000                            

แผนการผลิตเมล็ดพันธุข์า้วและ

ขา้วโพดเลีย้งสัตว์ 29 75 5,368                61,918            40,161.960        37,043.485                 31,541.455                        

สรุปแผนการผลิตเมล็ดพันธุ ์ป ี2562
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สรุปพันธุข์า้วโพดเลีย้งสัตว์ตามแผนการผลิตเมล็ดพันธุข์องสหกรณ ์ป ี2562

พันธุ์  จังหวัด  สหกรณ์ สมาชกิปลูก (ราย) พ้ืนที่ปลูก (ไร)่ ผลผลิต (ตนั)
รวบรวมผลผลิตจาก

สมาชกิ (ตนั)
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ ์(ตนั)

นครสวรรค์ 3 2 3 203                   1,463               1,075.000           1,055.000                     500.000                              

ผลรวมทั้งหมด 2 3 203                  1,463              1,075.000         1,055.000                   500.000                            

สรุปพันธุข์า้วตามแผนการผลิตเมล็ดพันธุข์องสหกรณ ์ป ี2562

พันธุ์  จังหวัด  สหกรณ์ สมาชกิปลูก (ราย) พ้ืนที่ปลูก (ไร)่ ผลผลิต (ตนั)
รวบรวมผลผลิตจาก

สมาชกิ (ตนั)
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ ์(ตนั)

กข 10 2          4          110                   637                 472.000             472.000                       455.160                              

กข 12 1          1          2                       15                   8.500                 8.000                          8.000                                  

กข 15 7          11         670                   6,957               2,853.400           2,428.000                     2,197.400                            

กข 18 1          1          17                     95                   20.000               19.000                         19.000                                

กข 20 1          1          10                     56                   12.000               11.000                         11.000                                

กข 21 1          1          10                     400                 360.000             360.000                       300.000                              

กข 29 3          5          129                   1,180               1,020.000           1,000.000                     856.000                              

กข 31 1          1          9                       400                 360.000             360.000                       270.000                              

กข 31/ ปทมุธาน ี80 1          1          10                     100                 80.000               75.000                         75.000                                

กข 33 1          1          2                       8                     5.500                 5.000                          5.000                                  

กข 41 6          12         321                   5,620               4,910.000           4,385.000                     3,622.000                            

กข 43 1          1          1                       10                   8.000                 7.000                          6.000                                  

กข 45 1          1          17                     240                 71.600               71.600                         60.440                                

กข 47 2          2          31                     500                 465.000             465.000                       420.000                              

กข 49 9          15         327                   5,180               4,309.000           4,056.000                     3,511.050                            

กข 57 8          14         241                   3,748               3,263.000           3,053.000                     2,406.250                            

กข 59 2          2          20                     305                 110.500             109.100                       102.800                              

กข 6 10        18         411                   3,292               1,663.400           1,401.600                     1,324.200                            

กข 61 3          5          165                   3,000               2,616.000           2,546.000                     1,973.000                            

กข 67 1          1          4                       100                 80.000               80.000                         60.000                                

กข 71 3          3          26                     565                 477.000             477.000                       392.000                              

กข แม่โจ้ 2 1          1          8                       50                   55.000               55.000                         53.900                                

ขาวเจ๊กชัยนาท 1          1          2                       24                   10.000               8.000                          6.400                                  

ขาวตาแหง้ 1          1          12                     133                 46.500               46.500                         44.100                                

ขาวบา้นนา 432 1          1          2                       45                   10.200               10.200                         9.180                                  

ขาวพลายงาม 1          1          4                       104                 30.820               30.820                         27.730                                

ชัยนาท 1 2          2          22                     440                 355.000             355.000                       289.000                              

พษิณุโลก 2 8          14         488                   6,295               5,114.000           4,824.000                     4,214.500                            

พษิณุโลก 80 2          2          8                       130                 89.000               87.000                         63.000                                

สกลนคร 1          1          8                       36                   7.000                 6.000                          6.000                                  

สันปา่ตอง 1 4          5          77                     667                 554.000             554.000                       504.760                              

สุพรรณบรีุ 1 1          1          20                     200                 150.000             130.000                       120.000                              

หอมปทมุธาน ี1 6          10         127                   2,295               1,990.000           1,863.000                     1,660.300                            

หอมปทมุธาน ี1/กข 41 1          1          5                       20                   20.000               20.000                         15.000                                

หอมมะลิ 105 19        42         1,849                 17,608             7,490.540           6,609.665                     5,953.285                            

ผลรวมทั้งหมด 29       74        5,165                60,455            39,086.960        35,988.485                 31,041.455                        

NEW
Typewritten Text
10



หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. สหกรณ์ขอรับการสนับสนุนเงินกูด้อกเบี้ยต า่

2. จดักจิกรรมสร้างเครือขา่ยการผลิตและการตลาด

เมล็ดพันธุส์หกรณ์

3. อุดหนุนค่าใช้จา่ยทางการตลาดเมล็ดพันธุ์

4. บริหารจดัการโครงการและติดตามประเมินผล

กจิกรรมด่าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562

แผนปฏิบัติงานโครงการ (Action Plan)

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุด์ีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

NEW
Typewritten Text
11



ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ส่ำรวจและยนืยนัแผนควำมต้องกำรใชเ้งินกู้ดอกเบี้ยต ่ำ

2. รับสมคัรสหกรณ์เขำ้ร่วมโครงกำร/ รวบรวมเอกสำร

กำรสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำร

3. แจง้หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื อนไขกำรเบกิจำ่ยเงินอดุหนนุ

กำรผลิตเมล็ดพนัธุ์ดีแกส่ถำบนัเกษตรกร

4. จดัท่ำบนัทกึขอ้ตกลงโครงกำรพฒันำศักยภำพกระบวนกำร

ผลิตสินค้ำเกษตร

5. ตรวจสอบเอกสำร/ขออนมุติักำรเบกิจำ่ยเงินอดุหนนุ

กำรผลิตเมล็ดพนัธุ์ดี

6. จดักจิกรรมสร้ำงเครือขำ่ยกำรผลิตและกำรตลำด

เมล็ดพนัธุ์สหกรณ์

7. รำยงำนผลกำรด่ำเนนิงำนโครงกำรผ่ำนระบบสำรสนเทศ

http://e-service.cpd.go.th/seed/login.asp

ภำยในวันที  27 ของทกุเดือน (ตัดยอดวันที  25)

8. ส่ำรวจแผนกำรเบกิจำ่ยเงินอดุหนนุเมล็ดพนัธุ์ดี 

รอบที  2 แจง้กรมส่งเสริมสหกรณ์ภำยใน วันที  31 พ.ค. 2562

9. ติดตำม เร่งรัดกำรเบกิจำ่ยเงินกู้ ก.พ.ส. ใหเ้ปน็ไปตำมแผน

2562
กจิกรรม/งำน

2561

แนวทางการปฏบิตังิานส าหรับส านักงานสหกรณจ์งัหวดั

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลติสนิค้าเกษตร ป ี2562

กิจกรรม สง่เสริมการผลติและกระจายเมลด็พันธุ์ดแีก่เกษตรกรในสถาบนัเกษตรกร

http://e-service.cpd.go.th/seed/login.asp
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หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 
------------------------------------------------------- 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณ ปี  2562 เป็นเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีฯ และปรับปรุง
คุณภาพในโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์เป็นหลัก จ าหน่ายให้แก่สมาชิก/เกษตรกรผู้ปลูกหรือ  
ผู้ซื้อที่มีวัตถุประสงค์น าไปจ าหน่ายให้กับเกษตรกร เพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์ในการปลูก ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการฯ ของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร (การผลิต  
เมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
     1.1 สหกรณ์ที่ด าเนินการส่งเสริมสมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์และรวบรวมจ าหน่าย 
     1.2 สหกรณ์ที่มีและไม่มีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย 
     1.3 สหกรณ์ไม่มีหนี้ผิดนัดช าระต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกเงินทุน รวมทั้งเงินบริจาคภายใต้
โครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคการเกษตร (ASPL) ยกเว้น สหกรณ์ได้รับการผ่อนปรนจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
 2. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562 
 3. เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
     3.1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ดีตามโครงการ หมายถึง เมล็ดพันธุ์ข้าวและ/หรือเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์  ซึ่งสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกเป็นผู้ผลิต และสหกรณ์รับซื้อน าไปปรับปรุงสภาพในโรงงานปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุ์เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ 
     3.2 การอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สหกรณ์ ทั้งนี้สหกรณ์จะต้องด าเนินการตามหลักการผลิต
เมล็ดพันธุ์ดีที่ควรปฏิบัติโดยทั่วไป  
     3.3 เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์จาก
เกษตรกร แล้วปรับปรุงคุณภาพในโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และบรรจุหีบห่อพร้อมที่จะจ าหน่าย 
ตลอดจนการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพที่จะจัดจ าหน่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
     3.4 เป้าหมายเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จ านวน 28,700 ตัน แบ่งออกเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว
28,200 ตัน และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 500 ตัน โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ในอัตรา 
กิโลกรัมละ 1.50 บาท ตามปริมาณเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ที่ปรับปรุงสภาพแล้วเสร็จ บรรจุหีบห่อพร้อมที่จะ
จ าหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเมล็ดพันธุ์ที่สหกรณ์รับจ้างปรับปรุงสภาพในโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์  
     3.5 สิทธิการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 
2562   
 4. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
     4.1 สหกรณ์จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่สหกรณ์                 
ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่แต่ละสหกรณ์ได้รับจัดสรรรวมกันทุกจังหวัดไม่เกิน 43,050,000 บาท (ปริมาณ
เมล็ดพันธุ์ดี  28,700 ตัน) ทั้งนี้ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ภายใต้เงื่อนไขงบประมาณของทางราชการที่ได้รับ  
                       4.2 การเบิกจ่าย... 
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     4.2 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ถือปฏิบัติตามวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป                  
ตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด 
     4.3 งวดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าหนดแต่ต้อง
เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หากประเมินแล้วสหกรณ์จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ก าหนด ให้รีบด าเนินการโอนคืนกรมฯ เพ่ือกรมฯ จะได้น าไปจัดสรรให้ที่อ่ืนเพ่ิมเติมในกรณีที่มีความต้องการ
เพ่ิมข้ึน 
     4.4 สหกรณ์จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกรที่ก าหนด หากผิดไปจากหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
พิจารณายกเลิกในการให้เงินอุดหนุน กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ  
ในปีต่อไปของสหกรณ์ดังกล่าว จนกว่าสหกรณ์จะปรับปรุงหรือแก้ไขให้เป็นตามหลักเกณฑ์ฯ 
 5. เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
     - หนังสือสหกรณ์ ถึงสหกรณ์จังหวัดขอเบิกเงินอุดหนุนฯ 
     - สรุปงบหน้าการขอเบิกเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี 
     - รายงานผลการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ในโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และได้บรรจุหีบห่อ
เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะจัดจ าหน่าย ตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
     - ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ครั้งที่มีมติในการขอเบิก 
เงินอุดหนุนฯ 
     - แบบรายงานผลการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีของสหกรณ์ 
 6. การบริหารจัดการและก ากับดูแลการด าเนินงาน  
     ให้สหกรณ์จังหวัดพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการผลิต
เมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร เพ่ิมเติมได้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเพ่ือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดนั้นๆ  โดยให้แจ้งสหกรณ์ทราบด้วย 
 
      ************************** 
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ร่าง 
บันทึกข้อตกลง 

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 
กิจกรรม ส่งเสรมิการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 

---------------------------------- 
 

  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดท าขึ้นเมื่อวันที่............................................................ .............. 
ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์  ส านักงานเลขที่ 12   ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กทม.                   
โดยสหกรณ์จังหวัด.............................................. ...... เป็นผู้รับมอบอ านาจ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เจ้าของ
โครงการ” ฝ่ายหนึ่ง กับสหกรณ์.............................................จ ากัด  ส านักงานเลขที่ .............หมู่ที่....................
ถนน................................ ต าบล............................................. อ าเภอ................................................................... 
โดย......................................................................... และ..................................................................................... 
เป็นผู้แทนสหกรณ์และเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพันแทนสหกรณ์ข้างต้น  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้เข้าร่วมโครงการ 
อีกฝ่ายหนึ่ง ตกลงและยอมรับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกรดังต่อไปนี้ 

1. เจ้าของโครงการตกลงจะให้เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ในอัตรากิโลกรัมละ 1.50 บาท ตามปริมาณเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ที่ปรับปรุงสภาพแล้ว
เสร็จ บรรจุหีบห่อพร้อมที่จะจ าหน่าย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ปริมาณที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดและตกลงจะให้เงินอุดหนุน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามที่เจ้าของโครงการก าหนด  

3. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงที่จะขายเมล็ดพันธุ์ข้าวและ/หรือเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์
ดีที่สหกรณ์ผลิตได้ ขายให้แก่เกษตรกรและลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์ซื้อเมล็ดพันธุ์ไปเป็นพันธุ์ปลูกหรือน าไปขาย
ให้แก่เกษตรกรเป็นพันธุ์ในการปลูก ทั้งการขายปลีกและการขายส่ง เพ่ือช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์และจูงใจ
เกษตรกรเปลี่ยนเป็นใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี  

4. สหกรณ์จะต้องขายเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ให้ขายเพ่ือเป็นพันธุ์ปลูก
เท่านั้น ห้ามน าไปใช้หรือขายเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 

5. ช่วงเวลาการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562 
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562 แต่ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิในการรับเงิน
อุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีจากยอดเมล็ดพันธุ์ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จบรรจุหีบห่อพร้อมที่จะจ าหน่าย แต่ต้องเป็น
ยอดปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จไม่ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2561  

6. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงยอมรับปริมาณและวงเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ ที่เจ้าของ
โครงการจะจัดสรรให้ และจะไม่เรียกร้องเพ่ิมปริมาณและวงเงินอุดหนุนเพ่ิมในภายหลัง 

7. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจัดท าเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร  ในการขอเบิกเงินอุดหนุน 
และหลักฐานอ่ืนใดที่ทางราชการหรือฝ่ายตรวจสอบขอให้จัดท าหรือจัดส่งเพ่ิมเติม รวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินการต่างๆ ตามท่ีเจ้าของโครงการก าหนด  

8. สหกรณ์จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตามข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของทางราชการ 

 
             9. หากผู้... 
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9. หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถปฏิบัติตามที่โครงการก าหนดได้  เพราะเหตุสุดวิสัยหรือ 

เหตุอย่างอ่ืน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแจ้งเหตุนั้นต่อเจ้าของโครงการโดยเร็วที่สุด   
10. ระหว่างด าเนินโครงการ หรือหลังสิ้นสุดโครงการ หากมีหน่วยงานราชการหรือองค์กร

ต่างๆ ขอตรวจสอบโครงการหรือเอกสารเพ่ิมเติม ผู้เข้าร่วมโครงการต้องให้ความร่วมมือ ยินยอมและพร้อมใน
การรับการตรวจสอบดังกล่าว 

11. หากสหกรณ์ขายเมล็ดพันธุ์ดีหรือใช้เมล็ดพันธุ์ดีเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่ได้ขายเพ่ือ เป็น 
พันธุ์ปลูก สหกรณ์ต้องส่งคืนเงินอุดหนุนแก่ทางราชการทันทีตามจ านวนเมล็ดพันธุ์ดีที่ขายหรือใช้ไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืน 

12. หากปรากฏภายหลังว่า ทางราชการหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการ           
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหกรณ์แล้ว  พบว่ารายการใดไม่สามารถ
เบิกได้ หรือจ านวนเงินที่เบิกไปนั้นไม่สมควรให้เบิกจ่ายหรือลดจ านวนลง  สหกรณ์ตกลงยินยอมจะคืนเงิน
จ านวนนั้นให้แก่ทางราชการทันที  

เจ้าของโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการได้อ่านข้อความดังกล่าวข้างต้นและมีความเข้าใจ
ตรงกันแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 
 
 
   (ลงชื่อ) ..................................................... เจ้าของโครงการ 
                              (...................................................) 
   ต าแหน่ง ................................................... 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................ ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
         (.............................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

(ลงชื่อ) ............................................. ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
         (..............................................) 
ต าแหน่ง............................................... 

แทน  สหกรณ์.............................................................จ ากัด  จังหวัด.........................  
 
 

(ลงชื่อ) .................................................. พยาน 
         (.................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 

(ลงชื่อ) ................................................. พยาน 
         (................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 
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จ ำหน่ำยเมลด็พันธุใ์ห้..
ผลสะสม 

เดอืนปจัจบุนั ผลสะสม เดอืนปจัจบุนั ผลสะสม เดอืนปจัจบุนั ผลสะสม  (ตนั)
   1. สมาชกิผู้ปลูกเมล็ดพนัธุ์ ราย 1. สมาชกิสหกรณ์...

ไร่     ..........................ตัน
   2. พืน้ทีเ่สียหาย ราย 2. สหกรณ์................

ไร่     ..........................ตัน
   3. จดัอบรมสมาชกิผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ คร้ัง/คน 3. ร้านค้า/บริษทัเอกชน.
   4. การใชเ้มล็ดพนัธุ ์      (หลัก) ตัน     ..........................ตัน

บาท 4. เกษตรกรทัว่ไป.......
                                 (ขยาย) ตัน     ..........................ตัน

บาท 5. อืน่ๆ (ระบ)ุ............
   5. สหกรณ์ใชเ้งินทนุในการท าธรุกจิเมล็ดพนัธุ ์เพือ่การผลิต/การรับซ้ือคืนเมล็ดพนัธุ์ บาท     ..........................ตัน
            - สหกรณ์กูย้มืเงินกองทนุพฒันาสหกรณ์ (กพส.) บาท 
            - เงินทนุของสหกรณ์ บาท
   6. จ านวนเมล็ดพนัธุท์ีร่วบรวมจากแปลงสมาชกิ (ยงัไมไ่ด้ตรวจมาตรฐาน) ตัน
       บาท 
   7. เมล็ดพนัธุท์ีผ่่านมาตรฐานการรับซ้ือคืนจากแปลงสมาชกิ ตัน

บาท
   8. เมล็ดพนัธุท์ีผ่่านมาตรฐานการรับซ้ือคืนไปปรับปรุงสภาพในโรงงาน ตัน
   9. จ านวนเมล็ดพนัธุท์ี่ผ่ำนมำตรฐำนหลงักำรปรบัปรงุสภำพแลว้เสรจ็ ตัน
       บรรจหุบีหอ่พรอ้มทีจ่ะจ ำหน่ำย
10. จ าหนา่ยเมล็ดพนัธุท์ีผ่่านมาตรฐานหลังการปรับปรุงสภาพ ตัน

บาท
11. ผลการเบกิจา่ยเงินอดุหนนุการผลิตเมล็ดพนัธุ ์(ผ่ำนมำตรฐำนตำมขอ้ 9)
           - ขา้ว บาท
           - ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ บาท

หมำยเหต ุ: ใหส้หกรณ์จดัเกบ็ขอ้มลูรำยงำนผลตดัยอดทกุวนัที ่25 ของทกุเดอืน ส่งส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเปน็ประจ าทกุเดือน ลงชือ่...................................................ผู้รายงาน

ส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวดัรำยงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศ ที ่http://e-service.cpd.go.th/seed ภำยในวนัที ่27 ของทกุเดอืน           (.......................................................)

โดยใช ้Username และ password ของระบบโปรไฟล์สหกรณ์ในการเขา้ใชง้านโปรแกรม            ต าแหนง่........................................................
สหกรณ์................................................จ ากดั

โทรศัพท์............................................

แผน
ผลงำน

แผน
ผลงำน

แผน
ผลงำน

รำยงำนผลกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุข์้ำวและข้ำวโพดเลีย้งสัตว์ของสถำบันเกษตรกรฯ  ปีกำรผลิต………….. /…………...  
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปี 2562 (กิจกรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุด์ีแก่เกษตรกรในสถำบันเกษตรกร)

ชือ่สหกรณ์...........................................................................จ ำกัด   อ ำเภอ..........................   จังหวัด...................................   ประจ ำเดือน...................................

กำรผลิตเมล็ดพันธุ ์         ข้ำว   (   ) นำปี      (   ) นำปรัง                      ข้ำวโพดเลีย้งสัตว์   (   ) ต้นฝน      (   ) ปลำยฝน

กิจกรรม หน่วยวดั

พันธุ์................................ พันธุ์................................ สะสมตัง้แตต่น้ถึงเดอืนทีร่ำยงำน

หมำยเหตุ

(รายงาน พจ.6)
ส าหรับสหกรณ์



ผลงานเดือนน้ี ผลสะสมถึงเดือนทีร่ายงาน

  1. แนะน า สง่เสริม สนับสนุน และประสานงานสหกรณเ์ขา้ร่วมโครงการฯ สหกรณ์
  2. ตดิตามการรวบรวมเมลด็พันธุ์ที่มคุีณภาพ (ผ่านมาตรฐานการรับซ้ือคืน) ของสหกรณท์ี่ผลติเมลด็พันธุ์ขา้ว/ ตนั
     ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์ที่เขา้ร่วมโครงการฯ
  3. ประสานแนะน าสหกรณจ์ดัหาแหลง่เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือเปน็ทนุหมนุเวยีนในการด าเนินธรุกิจเมลด็พันธุ์ ครั้ง
     ใหแ้ก่สถาบนัเกษตรกรในโครงการฯ
  4. แนะน า ใหก้ารสนับสนุน ชว่ยเหลอืสถาบนัเกษตรกรจดัท าธรุกิจรวบรวม การตรวจสอบคุณภาพเมลด็พันธุ์/ สหกรณ์
     การปรับปรุงสภาพ/การตลาดเมลด็พันธุ์
  5. แนะน า ตรวจสอบเอกสารการเบกิจา่ยเงินอุดหนุนการผลติเมลด็พันธุ์ขา้วและขา้วโพดเลี้ยงสตัวข์องสหกรณ์ สหกรณ/์
     ในโครงการฯ ตนั
  6. ตดิตามผลการด าเนินงานและจดัเก็บขอ้มลูการผลติเมลด็พันธุ์ ผลการเบกิจา่ยงินอุดหนุนของสถาบนัเกษตรกร ครั้ง
     ในโครงการฯ  เพ่ือประเมนิผลการปฏบิตังิานใหบ้รรลวุตัถุประสงค์และตวัชี้วดั
  7. เบกิจา่ยเงินอุดหนุนค่าใชจ้า่ยการตลาดในการผลติเมลด็พันธุ์ขา้ว/ขา้วโพดเลี้ยงสตัวใ์หแ้ก่สถาบนัเกษตรกร สหกรณ/์
     ที่เขา้ร่วมโครงการฯ ป ี2562 ในอัตรากิโลกรัมละ 1.50 บาท โดยเบกิจา่ยตามระเบยีบวา่ดว้ยการเบกิจา่ย บาท
     เงินอุดหนุน หลกัเกณฑ์และวตัถุประสงค์ของการอุดหนุนงบประมาณ
  8. จดักิจกรรมสร้างเครือขา่ยกลุ่มผลติเมลด็พันธุ์คุณภาพและการตลาดเมลด็พันธุ์สหกรณ์ ครั้ง/คน
  9. ก าหนด Action plan โดยระบขุั้นตอนและชว่งเวลาการปฏบิตัติามภารกิจ แผน
10. ผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ (งบด าเนินงาน) ของโครงการฯ ป ี2562
      (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ บาท
      (2) ค่าใชจ้า่ยในการจดักิจกรรมสร้างเครือขา่ยกลุ่มผู้ผลติเมลด็พันธุ์คุณภาพ และการตลาดเมลด็พันธุ์สหกรณ์ บาท

หมายเหต ุ: ใหส้ ำนกังำนสหกรณ์จงัหวัดรำยงำนเปน็ประจ ำทกุเดือน ลงชื่อ ............................................... ผู้จัดท ำแผน
ส านักงานสหกรณจ์งัหวดัรายงานผ่านระบบสารสนเทศ ที่ http://e-service.cpd.go.th/seed ภายในวนัที่ 27 ของทกุเดอืน (..........................................)
โดยใช ้Username และ password ของระบบโปรไฟล์สหกรณ์ในกำรเขำ้ใชง้ำนโปรแกรม ต ำแหน่ง .............................................
ส่งถงึกองพฒันำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ภำยในวันที่ 27 ของทกุเดือน

รายงานผลการปฏบิัตงิาน โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดแีก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

ส านักงานสหกรณ์จงัหวดั...................................................................   ประจ าเดอืน.......................................

กิจกรรม หน่วยนับ
ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ

(รายงาน พจ.6)
ส าหรับส านักงานสหกรณ์จังหวัด



ปรมิาณที่น าเข้า ปรมิาณที่ผ่านมาตรฐาน ปรมิาณที่บรรจุ จ านวนเงนิ

ปรบัปรงุฯ หลังปรบัปรงุฯ หบีหอ่พรอ้มจ าหน่าย ที่ขอรบัอุดหนุน
Lot ที่ (กิโลกรมั) (กิโลกรมั)  (กิโลกรมั) (บาท)

ข้าพเจ้าได้ตรวจตสอบตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการสหกรณ์คร้ังที ่........... เมื่อวันที ่.................................................
ขอรับรองว่า สหกรณ์ฯ ได้ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ ์ตามจ านวนคร้ังทีป่รับปรุง และปริมาณ ทีป่รากฏในทะเบียน
การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุน์ี้จริง

(ลงชื่อ) ....................................................... (ลงชื่อ) ................................................
         (....................................................)
     ประธานกรรมการ

รวม

(.....................................................)
ผู้จัดการสหกรณ์

                                                   สรุปงบหน้าการขอเบิกเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว/ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์  ปีการผลิต 2561/2562                                                   
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดแีก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

สหกรณ์การเกษตร..................................................................... จ ากัด

ทีอ่ยู่ .................................................................................................................................................................................
ขอเบกิเงินอุดหนุนฯ ครัง้ที ่..................  วนัที ่.......... เดือน .......................... พ.ศ. ................. 

(การปรับปรุงสภาพฯ ระหว่างวันที ่.......... เดือน ................... พ.ศ. .............  ถงึวันที ่........... เดือน................... พ.ศ. .............)

การปรบัปรงุสภาพเมล็ดพันธุ์

ระหว่างวันที่

(รายงาน พจ.6/1) แผ่นที่..................
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ปริมาณทีน่ าเข้า ปริมาณทีผ่่านมาตรฐาน ปริมาณทีบ่รรจุ จ านวนเงนิ

ปรับปรุงฯ หลังปรับปรุงฯ หีบห่อพร้อมจ าหน่าย ทีข่อรับอุดหนุน
Lot ที่ (กิโลกรัม) (กิโลกรัม)  (กิโลกรัม) (บาท)

1 100,000 95,000 94,000 188,000

2

100,000 95,000 94,000 188,000

ข้าพเจ้าได้ตรวจตสอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณ์คร้ังที่ ........... เมือ่วันที่ ....................................
ขอรับรองว่า สหกรณ์ฯ ได้ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตามจ านวนคร้ังที่ปรับปรุง และปริมาณ ที่ปรากฏในทะเบยีน
การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์นีจ้ริง

(ลงชื่อ) ....................................................... (ลงชื่อ) ................................................
         (....................................................)
     ประธานกรรมการ

ทีอ่ยู่ .............................................................................................................................................................................

                                                   สรุปงบหน้าการขอเบิกเงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ว/ขา้วโพดเลีย้งสัตว์  ปีการผลิต 2561/2562                                                  
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดแีก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
 

สหกรณ์การเกษตร..................................................................... จ ากัด

ขอเบิกเงินอุดหนุนฯ ครั้งที ่.......1.........  วนัที ่....1.... เดอืน ..พฤศจกิายน.. พ.ศ. ...2561...

(การปรับปรุงสภาพฯ ระหว่างวันที ่..20.. เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ. ...2561...  ถงึวันที ่30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

ระหว่างวันที่
 ต้ังแต่ 20 ตุลาคม 2561
 ถึง    30 ตุลาคม 2561

รวม

(.....................................................)
ผู้จัดการสหกรณ์

ประทบัตรา

ของสหกรณ์

(ตวัอยา่ง)

(รายงาน พจ.6/1) แผ่นที.่.................
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1. น ำเมล็ดพันธุต์ำมโครงกำรเข้ำปรับปรุงสภำพในโรงงำนฯ  ครัง้ที ่(Lot) .............................................................
2. ช่วงกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุใ์นโรงงำนฯ ระหว่ำง วันที่............... ถึง วันที่...............  เดือน...............................  พ.ศ. ..........................
3.  พันธุข์้ำว
 พันธุถ่ั์วเหลือง

4.  ปรับปรุงเมล็ดพันธุข์องสหกรณ์เอง
 รับจ้ำงปรับปรุงฯ ของ ............................................................................ทีอ่ยู่............................................................................................

 ถนน ................................ หมูท่ี่.............  ต ำบล ................................  อ ำเภอ ...................................  จังหวัด ...................................
5. ผลกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุใ์นโรงงำนปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุข์องสหกรณ์

ที่ น้ ำหนัก (กิโลกรัม) คิดเป็นร้อยละ (%) หมำยเหตุ

1  - น ้ำหนักเมล็ดพันธุท์ีน่้ำเข้ำ
   ปรับปรุงสภำพฯ ทั งสิ น

2  - ใช้น ้ำหนักจริง

 - ค้ำนวณ % โดยเปรียบเทียบกับ ข้อ 1

3  - น ้ำหนักทีสู่ญเสียรวม ข้อ (1 - 2)

 - ค้ำนวณ % โดยเปรียบเทียบกับ ข้อ 1

4  - อัตรำควำมงอก …………….%

 - บรรจุได้.................... กระสอบ
 - กระสอบละ.............. ก.ก.

ลงชือ่...........................................................  เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยโรงงำนปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ ์/ หัวหน้ำฝ่ำยโรงงำน /
       หรือ สหกรณ์ทีจ่้ำงให้ปรับปรุงฯ
       วนัที่       .................../...................../...............

ลงชือ่...........................................................  ผู้จัดกำรสหกรณ์ทีม่ีโรงงำนปรับปรุงฯ (ผู้ตรวจสอบและควบคุมกำรผลิต)
      
      วนัที่       .................../...................../...............

              -* ต้นฉบับ - ส่งไปแผนกขำย หรือ สหกรณ์ทีจ่้ำงให้ปรับปรุงฯ
              -* คู่ฉบับ - เก็บไวท้ีโ่รงงำนฯ
              -* ส ำเนำ - ขอเบิกเงินชดเชย

ชนิดพันธุ ์.....................................................ประเภท / ชัน้พันธุ์....จ ำหน่ำย....

รำยงำนผลกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ของโรงงำนปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปี 2562

กิจกรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถำบันเกษตรกร
 

สหกรณ.์...................................................................  จังหวัด.......................................

รำยกำร

 น ้ำหนักเมล็ดพันธุท์ีผ่่ำนมำตรฐำนรับซื อคืน
 ทีน่้ำเข้ำปรับปรุงสภำพในโรงงำนปรับปรุง
 สภำพเมล็ดพันธุ ์ ณ ควำมชื นที่......................%

 น ้ำหนักเมล็ดพันธุห์ลังปรับปรุงสภำพฯ แล้ว
 ณ ควำมชื นที่......................%  (ไม่เกิน 14%)

 น ้ำหนักสูญหำยรวม (เนือ่งจำกควำมชื นเมล็ดพันธุ์

 ลดลง, เมล็ดคัดออก, ส่ิงเจือปน, จำกกำรตกหล่น
 และกำรตรวจสอบคุณภำพ และน ้ำหนัก
 ทีเ่ส่ือมคุณภำพตำมธรรมชำติ)

หมำยเหตุ : - สหกรณ์จัดท้ำรำยงำนผลกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุท์ุกครั งทีน่้ำเมล็ดพันธุต์ำมโครงกำรฯ เข้ำปรับปรุงสภำพในโรงงำนฯ
                  แต่ละครั ง (Lot) จัดท้ำสรุปรวม 3 ชุด

 น ้ำหนักเมล็ดพันธุห์ลังปรับปรุงสภำพแล้ว และ

 บรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมทีจ่ะจ้ำหน่ำย

(...............................................)

(...............................................)

(รายงาน พจ.6/2)
Lot ท่ี .................
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1. น ำเมล็ดพันธุต์ำมโครงกำรเข้ำปรับปรุงสภำพในโรงงำนฯ  ครัง้ที ่(Lot) .............................................................
2. ช่วงกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุใ์นโรงงำนฯ ระหว่ำง วันที่............... ถึง วันที่...............  เดือน...............................  พ.ศ. .....................
3.  พันธุข์้ำว
 พันธุถ่ั์วเหลือง

4.  ปรับปรุงเมล็ดพันธุข์องสหกรณ์เอง
 รับจ้ำงปรับปรุงฯ ของ ............................................................................ทีอ่ยู่........................................................................................

 ถนน ................................ หมูท่ี่.............  ต ำบล ................................  อ ำเภอ ...................................  จังหวัด ................................
5. ผลกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุใ์นโรงงำนปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุข์องสหกรณ์

ที่ น้ ำหนัก (กิโลกรัม) คิดเป็นร้อยละ (%) หมำยเหตุ

1  - น ้ำหนักเมล็ดพันธุท์ีน่้ำเข้ำ
   ปรับปรุงสภำพฯ ทั งสิ น

2  - ใช้น ้ำหนักจริง

 - ค้ำนวณ % โดยเปรียบเทียบกับ ข้อ 1

3  - น ้ำหนักทีสู่ญเสียรวม ข้อ (1 - 2)

 - ค้ำนวณ % โดยเปรียบเทียบกับ ข้อ 1

4  - อัตรำควำมงอก …………….%

 - บรรจุได้.................... กระสอบ
 - กระสอบละ.............. ก.ก.

ลงชือ่...........................................................  เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยโรงงำนปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ ์/ หัวหน้ำฝ่ำยโรงงำน /
       หรือ สหกรณ์ทีจ่้ำงให้ปรับปรุงฯ
       วนัที่       .................../...................../...............

ลงชือ่...........................................................  ผู้จัดกำรสหกรณ์ทีม่ีโรงงำนปรับปรุงฯ (ผู้ตรวจสอบและควบคุมกำรผลิต)
      
      วนัที่       .................../...................../...............

              -* ต้นฉบับ - ส่งไปแผนกขำย หรือ สหกรณ์ทีจ่้ำงให้ปรับปรุงฯ
              -* คู่ฉบับ - เก็บไวท้ีโ่รงงำนฯ
              -* ส ำเนำ - ขอเบิกเงินชดเชย

ชนิดพันธุ ์.....................................................ประเภท / ชัน้พันธุ์....จ ำหน่ำย....

รำยงำนผลกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ของโรงงำนปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปี 2562

กิจกรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถำบันเกษตรกร
 

สหกรณ.์...................................................................  จังหวัด.......................................

รำยกำร

 น ้ำหนักเมล็ดพันธุท์ีผ่่ำนมำตรฐำนรับซื อคืน
1,000 100% ทีน่้ำเข้ำปรับปรุงสภำพในโรงงำนปรับปรุง

 สภำพเมล็ดพันธุ ์ ณ ควำมชื นที่......................%

 น ้ำหนักเมล็ดพันธุห์ลังปรับปรุงสภำพฯ แล้ว
900

 ณ ควำมชื นที่......................%  (ไม่เกิน 14%)

 น ้ำหนักสูญหำยรวม (เนือ่งจำกควำมชื นเมล็ดพันธุ์

100 ลดลง, เมล็ดคัดออก, ส่ิงเจือปน, จำกกำรตกหล่น
 และกำรตรวจสอบคุณภำพ และน ้ำหนัก
 ทีเ่ส่ือมคุณภำพตำมธรรมชำติ)

หมำยเหตุ : - สหกรณ์จัดท้ำรำยงำนผลกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุท์ุกครั งทีน่้ำเมล็ดพันธุต์ำมโครงกำรฯ เข้ำปรับปรุงสภำพในโรงงำนฯ
                  แต่ละครั ง (Lot) จัดท้ำสรุปรวม 3 ชุด

 น ้ำหนักเมล็ดพันธุห์ลังปรับปรุงสภำพแล้ว และ
850 บรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมทีจ่ะจ้ำหน่ำย

(...............................................)

(...............................................)

ประทบัตรา

ของสหกรณ์

(ตวัอยา่ง) (รายงาน พจ.6/2)
Lot ท่ี .................
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เขียนที่ ..................................................................
วนัที่ ...............  เดือน......................................  พ.ศ...............

1.  ชื่อสหกรณ์..................................................................................จ ำกัด   ที่อยู่เลขที.่........................  หมูท่ี่........................
     ถนน......................................................  ต ำบล..................................................  อ ำเภอ...................................................

จังหวดั..................................  รหัสไปรษณีย์.......................  โทรศัพท์ ................................  โทรสำร...............................
2.  สหกรณ์มีปัจจัยพื้นฐำนในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว/ข้ำวโพดเล้ียงสัตว ์ดังนี้
    - โรงงำนปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์      มี      ไม่มี      ใช้งำน      ไม่ใช้งำน
    - ห้องตรวจสอบคุณภำพเมล็ดพันธุ์ (LAB)      มี      ไม่มี      ใช้งำน      ไม่ใช้งำน
    - โรงเก็บเมล็ดพันธุ์      มี      ไม่มี      ใช้งำน      ไม่ใช้งำน

3.  สหกรณ์มีกำรจัดจ้ำงนักวชิำกำรเกษตรในสหกรณ์หรือไม่      มี      ไม่มี
4.  กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว/ข้ำวโพดเล้ียงสัตวข์องสหกรณ์ (ท ำเคร่ืองหมำยได้มำกกวำ่ 1 ข้อ)
         ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์      หยุดผลิตในบำงปี ปัจจุบันผลิต
         เร่ิมผลิตมำต้ังแต่ป.ี................... (กรณีเร่ิมเข้ำโครงกำรฯ)      ยังไม่เคยผลิตเมล็ดพันธุ์

5.  แผนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว/ข้ำวโพดเล้ียงสัตว ์ในปีกำรผลิต 2561/2562  (ทั้งป)ี

     เมล็ดพันธุ์ขา้ว  (นาป)ี      เมล็ดพันธุ์ขา้ว  (นาปรงั)
     - พันธุ.์.................................................      - พันธุ.์.................................................
  - สมำชิกปลูก .................รำย ................. รำย
  - พื้นที่ปลูก .................ไร่ ................. ไร่
  - ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว รวม .................ตัน/ปี   - ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว รวม ................. ตัน/ปี
  - สหกรณ์รับซ้ือคืนประมำณ .................ตัน/ปี   - สหกรณ์รับซ้ือคืนประมำณ ................. ตัน/ปี
  - กำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพ .................ตัน/ปี   - กำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพ ................. ตัน/ปี
     - พันธุ.์.................................................      - พันธุ.์.................................................
  - สมำชิกปลูก .................รำย ................. รำย
  - พื้นที่ปลูก .................ไร่ ................. ไร่
  - ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว รวม .................ตัน/ปี   - ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว รวม ................. ตัน/ปี
  - สหกรณ์รับซ้ือคืนประมำณ .................ตัน/ปี   - สหกรณ์รับซ้ือคืนประมำณ ................. ตัน/ปี
  - กำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพ .................ตัน/ปี   - กำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพ ................. ตัน/ปี
     - พันธุ.์.................................................      - พันธุ.์.................................................
  - สมำชิกปลูก .................รำย ................. รำย
  - พื้นที่ปลูก .................ไร่ ................. ไร่
  - ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว รวม .................ตัน/ปี   - ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว รวม ................. ตัน/ปี
  - สหกรณ์รับซ้ือคืนประมำณ .................ตัน/ปี   - สหกรณ์รับซ้ือคืนประมำณ ................. ตัน/ปี
  - กำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพ .................ตัน/ปี   - กำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพ ................. ตัน/ปี

 /    เมล็ดพันธุ์ขา้วโพดเลีย้งสัตว์ (ตน้ฝน)...

ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562

 
-----------------------------------------------

  - สมำชิกปลูก
  - พื้นที่ปลูก

  - สมำชิกปลูก
  - พื้นที่ปลูก

  - สมำชิกปลูก
  - พื้นที่ปลูก

กิจกรรม ส่งเสรมิการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดแีก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
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     เมล็ดพันธุ์ขา้วโพดเลีย้งสัตว์  (ตน้ฝน)      เมล็ดพันธุ์ขา้วโพดเลีย้งสัตว์  (ปลายฝน)
     - พันธุ.์.................................................      - พันธุ.์.................................................
  - สมำชิกปลูก .................รำย   - สมำชิกปลูก ................. รำย
  - พื้นที่ปลูก .................ไร่   - พื้นที่ปลูก ................. ไร่
  - ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดเล้ียงสัตว ์รวม .................ตัน/ปี   - ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดเล้ียงสัตว ์รวม ................. ตัน/ปี
  - สหกรณ์รับซ้ือคืนประมำณ .................ตัน/ปี   - สหกรณ์รับซ้ือคืนประมำณ ................. ตัน/ปี
  - กำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์   - กำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์
    คุณภำพ .................ตัน/ปี     คุณภำพ ................. ตัน/ปี
     - พันธุ.์.................................................      - พันธุ.์.................................................
  - สมำชิกปลูก .................รำย   - สมำชิกปลูก ................. รำย
  - พื้นที่ปลูก .................ไร่   - พื้นที่ปลูก ................. ไร่
  - ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดเล้ียงสัตว ์รวม .................ตัน/ปี   - ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดเล้ียงสัตว ์รวม ................. ตัน/ปี
  - สหกรณ์รับซ้ือคืนประมำณ .................ตัน/ปี   - สหกรณ์รับซ้ือคืนประมำณ ................. ตัน/ปี
  - กำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์   - กำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์
    คุณภำพ .................ตัน/ปี     คุณภำพ ................. ตัน/ปี

6.  สหกรณ์มีควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถำบันเกษตรกร กับกรมส่งเสริมสหกรณ์  รวมทั้งยินดี 
ปฏบิัติตำมเง่ือนไข แนวทำงปฏบิัติที่ทำงรำชกำรก ำหนดทุกประกำร

หมายเหต ุ: - ใหท้างจังหวดัรวบรวมใบสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ ของสหกรณ ์ ส่งถึงกองพัฒนาสหกรณภ์าคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร

เพ่ือเปน็ขอ้มลูจัดท าแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้วและขา้วโพดเลีย้งสัตว ์ในปกีารผลิต 2561/2562  โดยดว่น ภายในวนัที ่10 ตลุาคม

2561 ทาง E-mail : cbdo_r1@cpd.go.th  หรอื โทรสารหมายเลข 0 2282 1226

- ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้นฉบับ ขอให้ส่งพร้อมกับเอกสำรที่ก ำหนดในหนังสือฯ  ส่งถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภำยในวันที่ 17 ตุลำคม 2561

(ลงชื่อ)  ................................................... ผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ

 - 2 -

ต ำแหน่ง............................................................ 
แทน ...........กรมส่งเสริมสหกรณ์..................... 
วนัที่.......... เดือน......................... พ.ศ. ............

          (.................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................... 
แทน สหกรณ์.................................................. จ ำกัด
จังหวดั............................................................. 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้รับสมัคร
         (..................................................) 
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มาตรฐานเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย 

เมล็ดพันธุ์จ ำหน่ำยข้ำว : ผ่ำนมำตรฐำนกำรรับซื้อคืนจำกแปลงสมำชิก 

 
ชนิดพืช 

เมล็ดพันธุ์สุทธิ 
ไม่น้อยกว่า  

(%) 

สิ่งเจือปน 
สูงสุดไม่เกิน 

(%) 

เมล็ดพันธุ์อ่ืน 
(พันธุ์ปน) 

ไม่เกิน 

ข้าวแดง 
ไม่เกิน 

ความงอก 
ไม่น้อยกว่า 

(%) 

ความชื้น 
ไม่เกิน 
(%) 

ข้ำว 95 5 20 เมลด็ 

ใน 500 กรัม 

10 เมลด็ 

ใน 500 กรัม 

85 15 

 

เมล็ดพันธุ์จ ำหน่ำยข้ำว : ผ่ำนมำตรฐำนหลังปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์และออกจำกโรงงำน 

 
ชนิดพืช 

เมล็ดพันธุ์สุทธิ 
ไม่น้อยกว่า  

(%) 

สิ่งเจือปน 
สูงสุดไม่เกิน 

(%) 

เมล็ดพันธุ์อ่ืน 
(พันธุ์ปน) 

ไม่เกิน 

ข้าวแดง 
ไม่เกิน 

ความงอก 
ไม่น้อยกว่า 

(%) 

ความชื้น 
ไม่เกิน 
(%) 

ข้ำว 98 2 15 เมลด็ 

ใน 500 กรัม 

5 เมล็ด 

ใน 500 กรัม 

85 14 

 

 

ที่มำ : กรมกำรข้ำว ประกำศกรมกำรข้ำว เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนเมล็ดพันธุ์ข้ำว (Rice Seed Standard) พ.ศ. 
2557 

มำตรฐำนขั้นต่ ำของเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด ชั้นพันธุ์จ ำหน่ำย 

 
ชนิดพืช 

ความชื้น 
สูงสุด 
(%) 

ความบริสุทธิ์
ต่ าสุด (%) 

ความงอก 
ต่ าสุด 
(%) 

ข้ำวโพดเลีย้งสัตว ์ 12 98 75 

 

ที่มำ : สถำบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชำกำรเกษตร. 2537. กำรผลิตเมล็ดพันธุ์หลักพืชไร่. กรมวิชำกำรเกษตร 
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ร่าง โครงการประชุมสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดเมล็ดพันธุ์ 

__________________________ 
 

1. เลขที่โครงการ   ที่         /2562 
2. ชื่อโครงการ โครงการประชุมสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดเมล็ดพันธุ์ 
3. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด... กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4. หลักการและเหตุผล 

ข้าวเป็นพืชอาหารหลักของไทย มีครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 3.5 ล้านครัวเรือน  
ในปี 2560  มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวรวม 69.5 ล้านไร่ (นาปี 58.963 ล้านไร่ นาปรัง 10.456 ล้านไร่)  
ผลผลิตรวม 30.694 ล้านตัน (นาปี 24.074 ล้านตัน นาปรัง 6.620 ล้านตัน) ข้อมูลจากกรมการข้าวพบว่า 
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน สามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ได้เฉลี่ย ร้อยละ 50 
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ได้เฉลี่ย ร้อยละ  10 และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตได้ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย โดยในปีเพาะปลูก 2560/61  
มีผลผลิตรวมกว่า 4.9 ล้านตัน มูลค่า 39,467.22 ล้านบาท มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6.72 ล้านไร่ 
จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 403,820 ครัวเรือน การใช้เมล็ดพันธุ์ดี มีความต้านทานโรค
และแมลง ทนทานแล้ง ให้ผลผลิตสูง จะช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และหาก
เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตเอง หรือผลิตโดยสหกรณ์ ซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าท้องตลาด จะสามารถประหยัด 
ค่าเมล็ดพันธุ์ได้อีกประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด... จึงจัดโครงการประชุมสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดเมล็ดพันธุ์ 
เพ่ือให้สหกรณ์ก าหนดแนวทางการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี และการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดเมล็ดพันธุ์
สหกรณ ์
5. วัตถุประสงค์   

5.1 เพ่ือก าหนดแนวทางในการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสหกรณ์ให้แก่สมาชิก และเกษตรกรทั่วไป 
5.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด เมล็ดพันธุ์สหกรณ์ 

6. กิจกรรม  ก าหนดจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ผู้เข้าอบรม 20 คน จ านวน 2 วัน 
6.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินโครงการ     0.30 ชม. 
6.2 อภิปรายผลการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปัญหา อุปสรรค 
       การด าเนินงานปี 2561       3.00 ชม. 
6.3 หารือแนวทางการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสหกรณ์ และการสร้างเครือข่าย 
       การผลิต การตลาดเมล็ดพันธุ์ ปี 2562     2.00 ชม. 
6.4 หารือแนวทางการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดีและการพัฒนาการผลิต 
       สินค้าเกษตรของสมาชิก       2.00 ชม. 
6.5 สรุปผล ปิดการประชุม       1.00 ชม. 

รวม   8.30 ชม. 
7. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  

7.1 ประธาน/ผู้จัดการ/หัวหน้างานเมล็ดพันธุ์   จ านวน          2 คน 
7.2 ผู้แทนสมาชิก/ ผู้น ากลุ่ม     จ านวน        18 คน 

รวมจ านวน   20 คน 
8) ระยะเวลา… 
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8. ระยะเวลาและสถานที่  
ระยะเวลา 2 วัน ด าเนินการภายในไตรมาสที่ 2 

9. วิทยากร 
  วิทยากรจากภาครัฐ และภาคเอกชน 
10. งบประมาณการด าเนินงาน   

จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการ โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร 
ในสถาบันเกษตรกร งบประมาณ รวม 14,800 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถถัวจ่าย 
กันได้ทุกรายการ 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน 2 มื้อๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน         1,400 บาท 
 2. ค่าอาหาร 20 คน 1 มื้อๆ ละ 150 บาท   เป็นเงิน         3,000 บาท 
 3. ค่าวัสดุ 20 คนๆ ละ 70 บาท     เป็นเงิน         1,400 บาท 
 4. ค่าตอบแทนวิทยากร      เป็นเงิน         6,600 บาท 
  - ภาครัฐ 2 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
  - ภาครัฐ 1 คน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
 5. ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม      เป็นเงิน         2,400 บาท 
  - ผู้เข้าอบรม 20 คน 4 เที่ยวๆ ละ 60 บาท  
         รวมเป็นเงิน  14,800 บาท 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  11.1 ที่ปรึกษาโครงการ 

        นายเชิดชัย  พรหมแก้ว      รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
        นายอัชฌา  สุวรรณนิตย์     ผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร 

และกลุ่มเกษตรกร 
  11.2 ผู้บริหารโครงการ 
          ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 
  11.3 เจ้าหน้าที่โครงการ 
          เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร 

        และกลุ่มเกษตรกร   
12. ตัวชี้วัดโครงการ  

12.1 ได้แนวทางการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี และการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด  
เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์ 

12.2 ได้แนวทางการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดีและการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร  
ของสมาชิก 
13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

13.1 เกษตรกรสมาชิกใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์มากขึ้น 
13.2 ผลผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรผลิตมีคุณภาพมากข้ึน  
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