1. หนวยงานรับผิดชอบ
2. ประเด็น
3. สาระสําคัญ

4. ความกาวหนาการดําเนินงาน

แบบฟอรมเสนอประเด็นสรางการรับรูนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมการขาว (เจาภาพหลัก)
โครงการปลูกพืชปุยสด ภายใตแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร
กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการโครงการปลูกพืชปุยสด ภายใตแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร โดยการ
สงเสริมการปลูกปอเทือง ในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา 19 จังหวัด เปาหมาย 200,000 ไร เพื่อผลิตเมล็ดพันธุพืชปุยสด
ใหกับกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 50,000 ไร และใหเกษตรกรไถกลบเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน จํานวน 150,000 ไร
โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนเมล็ดพันธุตนทุนใหเกษตรกรไรละ 5 กิโลกรัม รายละไมเกิน 20 ไร สนับสนุนคา
เตรียมดิน/คาไถไรละ 500 บาท และคาไถกลบอีกไรละ 500 บาท และจะรับซื้อเมล็ดพันธุคืน จํานวน 6,000 ตัน
ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งรัฐสนับสนุน งบกลาง โดยเบิกจายจาก ธ.ก.ส. ไปยังเกษตรกรโดยตรง จํานวน 295
ลานบาท และใช งบปกติหนวยงาน เพื่อเปนคาอํานวยการ คาขนสงเมล็ดพันธุตนทุนใหเกษตรกร คา เก็บเกี่ยว
นวด สี ฝด ทําความสะอาดตากไลความชื้น บรรจุกระสอบ และคาขนสงไปแจกจายยังศูนยเรียนรูทั้ง 882 แหง
ตามที่กรมกําหนด จํานวน 57,571,534.80 บาท
เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการปลูกพืชปุยสด กรมพัฒนาที่ดิน จํานวนทั้งสิ้น 12,592 ราย
มีพื้นที่เขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 196,639.52 ไร คิดเปนรอยละ 98.26

สรุปผลการเบิกจายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. โครงการปลูกพืชปุยสด กรมพัฒนาที่ดิน ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2560
- พื้นที่ดําเนินการทั้งหมด จํานวน 196,639.52 ไร ดําเนินการแลว 148,274.27 ไร
คิดเปนรอยละ 75.40
- เกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งหมด จํานวน 12,592 ราย ดําเนินการแลว 9,625 ราย
คิดเปนรอยละ 76.42
- ผลการเบิกจายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. แลว จํานวนทั้งสิ้น 49,247,605.00 บาท

5. พื้นที่ตัวอยาง/เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ 6. ผูประสานงาน
น.ส.มณฑิรา พฤกษกลํามาศ กลุมโครงการพิเศษ กองแผนงาน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2560
โครงการปลูกพืชปุยสด กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมูล ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
ลําดับ

พื้นที่ดําเนินการ

กิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสิงหบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
สถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค
สถานีพัฒนาที่ดินตาก

1. กําหนดพื้นที่เปาหมาย ประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ
2. ประชุมเกษตรกรชี้แจงโครงการ คัดเลือกเกษตรกรและ/หรือ
กลุมเกษตรกร ที่มีความพรอมและสนใจเขารวมโครงการและ
รับสมัครเกษตรกร
3. ใหความรูเกษตรกรผูเขารวมโครงการเรื่องการปลูกและดูแล
รักษาพืชปุยสด
4. จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด เพื่อที่เปนเมล็ดพันธุตนทุนพรอมสง
ถึงพื้นที่ดําเนินการ
5. แจกจายเมล็ดพันธุพืชปุยสดใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
6. เกษตรกรไถเตรียมดินและหวานเมล็ดพันธุเพื่อปลูกพืชปุยสด
7. เกษตรกรดูแลรักษาแปลงพืชปุยสด
8. เกษตรกรไถกลบตนพืชปุยสด (พื้นที่ 3 ใน 4 ของแปลง)
9. ใหความรูเกษตรกรเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุพืชปุยสด
10. เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินประเมินผลผลิตเมล็ดพันธุของ
แปลงเกษตรกรเพื่อเตรียมพรอมรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ
11. เกษตรกรเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุพืชปุยสด(นวด สี ฝด และ
บรรจุถุง)
12. สถานีพัฒนาที่ดินรับซื้อเมล็ดพันธุพืชปุยสดจากเกษตรกร
13. นําไปแจกจายตามแผนบริหารจัดการเมล็ดพันธุ
13. ไถกลบซากพืชปุยสด

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน
(ไร)
1,285.00
303.00
2,930.00
84.00
13,626.95
15,266.51
11,801.00
3,184.25
6,568.00
8,619.00
814.50
7,074.00
12,634.00
39,007.00
5,502.12
8,696.00
17,971.00
40,773.00
500.19
196,639.52

ผลการดําเนินงาน
ความกาวหนา
(ไร)
(รอยละ)
1,243.00
32.24 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณจาก ธ.ก.ส.
โครงการปลูกพืชปุยสด กรมพัฒนาที่ดิน
303
33.33 ขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
856
9.74 - พื้นที่ดําเนินการทั้งหมด
84
33.33 จํานวน 196,639.52 ไร
ดําเนินการแลว 148,274.27 ไร
12,701.95
31.07
คิดเปนรอยละ 75.40
7,755.51
16.93 (ของขั้นตอนการไถเตรียมดิน)
3,950.00
11.16 - เกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งหมด
3,034.25
31.76 จํานวน 12,595 ราย
ดําเนินการแลว 9,625 ราย
6,523.00
33.10 คิดเปนรอยละ 76.42
8,276.00
32.01 (ของขั้นตอนการไถเตรียมดิน)
749.5
30.67 ผลการเบิกจายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. แลว
จํานวนทั้งสิ้น 49,247,605.00 บาท
6,376.75
30.05
11,663.00
30.77
37,031.00
31.64
5,094.12
30.86
8,677.00
33.26
16,629.00
30.84
16,827.00
13.76
500.19
33.33
148,274.27
25.13

หมายเหตุ
โครงการปลูกพืชปุยสด
มีขั้นตอนดําเนินงาน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก
1. ไถเตรียมดิน
2. ไถกลบเมล็ดพันธุพืชปุย (3 ใน 4 ของพื้นที)่
3. เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุและไถกลบซาก
(1 ใน 4 ของพื้นที)่
(ซึ่งการดําเนินงานครบทั้ง 3 ขั้นตอน
คิดเปน 100%)

