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บทที่ 1
กระบวนการผลิตพันธุพ์ ืชไร่ และปาล์มน้ามัน
(เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์/ต้นกล้า/เมล็ดงอก)
การปลูกพืชไร่และปาล์มน้ามัน ถือเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทย จัดเป็นพืชเศรษฐกิจน้ารายได้สู่ประเทศไทย
อย่างมาก ดังนันคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ดีจะสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ให้แก่เกษตรกร กระบวนการผลิตพืชไร่และ
ปาล์มน้ามันที่มีคุณภาพดีประกอบด้วย 4 ขันตอน ได้แก่ การวางแผนการผลิต การผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
และการบริหารผลผลิต

ขันตอนที่ 1 การวางแผนการผลิต
1. หน่วยปฏิบัติ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยฯ
1.1 วางแผน/ทบทวน/จัดท้าแผนการผลิตพันธุ์พืชและแผนการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช โดยพิจารณาจากข้อมูล
การใช้ประโยชน์ในปีที่ผ่านมาและความต้องการของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นักวิจัย ภาครัฐ และภาคเอกชน
1.2 ส้ารวจและคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตพันธุ์พืช (พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย พันธุ์จ้าหน่าย)
1.3 จัดท้าค้าขอแผนการผลิตพันธุ์พืชเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยปฏิบัติผ่านกองวิจัยพัฒนา
เมล็ ดพันธุ์พืช/สถาบั นวิจั ยพืชไร่ และพืชทดแทนพลั งงาน/ส้ านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านโปรแกรม Data base for Plant Production
1.4 เตรียมประชุมชีแจงเจ้าหน้าทีห่ น่วยปฏิบัติและอบรมเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตพันธุ์พืช
2. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช/สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน/ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
2.1 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช/สถาบันวิจัยพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงาน/ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
รวบรวมแผนการผลิตพันธุ์พืชและแผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยปฏิบัติภายใต้สังกัด เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองการจัดท้าแผนการผลิตพันธุ์พืชไร่
๒.๒ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เชิญหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องประชุม วิเคราะห์แผนการผลิต พันธุ์พืช เพื่อขอ
อนุมัติแผนการผลิตพันธุ์พืช/งบประมาณเสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการ
- กรณี แ ผนการผลิ ต พั น ธุ์ พื ช /งบประมาณไม่ ผ่ า นการพิ จ ารณา ประสานสถาบั น วิ จั ย พื ช ไร่ แ ละ
พืชทดแทนพลังงาน ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรและหน่วยปฏิบัติภายใต้สังกัดทบทวนแผนการผลิตพันธุ์พืชเสนอ
กรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการอีกครัง
3. กองแผนงานและวิชาการ
3.1 วิเคราะห์และพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์พืช /งบประมาณ เสนอกรมฯ พร้อมทังแจ้งผลการพิจารณาให้
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชรับทราบ
- กรณีแผนการผลิตพันธุ์พืช/งบประมาณไม่ผ่านการพิจารณา แจ้งกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อ
ทบทวนแผนการผลิตพันธุ์พืชเสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการอีกครัง
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4. กรมวิชาการเกษตร
4.1 พิจารณาอนุมัติแผนการผลิตพันธุ์พืช/งบประมาณ และถ้ามีข้อวินิจฉัย/สั่งการมอบหมายกองแผนงานและ
วิชาการแจ้งผลการพิจารณาตามขันตอน
- กรณีแผนการผลิตพันธุ์พืช /งบประมาณไม่ผ่านการพิจารณา มอบหมายกองแผนงานและวิชาการ
ประสานกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อทบทวนแผนการผลิตพันธุ์พืชเสนอกรมฯอีกครัง

ขันตอนที่ 2 การผลิต
1. หน่วยปฏิบัติ
1.1 เตรียมวัสดุ/พันธุ์พืช
1.2 ปลูก ดูแลรักษา
1.3 ตรวจติดตามการผลิต
1.4 เก็บเกี่ยวผลผลิต
1.5 รวบรวมและขนย้ายพันธุ์พืช (เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์/ต้นกล้า/เมล็ดงอก)
1.6 รายงานแผน/ผลการผลิตพันธุ์พืช ให้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช/สถาบันวิจัยพืชไร่
และพืชทดแทนพลังงาน/ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร และกองแผนงานและวิชาการ รับทราบข้อมูล
2. เกษตรกรเครือข่ายผลิตพันธุ์พืช
2.1 ปลูก ดูแลรักษา พันธุ์พืช
2.2 เก็บเกี่ยวผลผลิต
กรณีพันธุ์พืชเสียหายและหรือมีการปรับแผนการผลิตพันธุ์พืชให้ด้าเนินการ ดังนี
1. หน่วยปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์พืชรายงานความเสียหายหรือแนวทางการปรับแผนการผลิตให้หัวหน้าหน่วย
ปฏิบัติทราบ พร้อมทังรวบรวมหลักฐานที่แ สดงความเสียหายหรือหลักฐานที่ขอปรับแผนการผลิต เช่น ผลการตรวจ
คุณภาพจากห้องปฏิบัติการ ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาพถ่าย ข้อมูลความต้องการพันธุ์พืชจากผู้ใช้
ประโยชน์ เป็นต้น ส่งหน่วยงานต้นสังกัด
2. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช/สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน/ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช /สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน/ส้านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตพันธุ์พืชที่แจ้งเสียหาย และ/หรือปรับแผนการผลิตจากหน่วยปฏิบัติภายใต้
สังกัด ส่งกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการ
3. กองแผนงานและวิชาการ
พิจารณาเสนอกรมฯเพื่อวินิจฉัย/สั่งการ พร้อมทังแจ้งผลการพิจารณาให้ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
รับทราบ รวมทังติดตามผล ตัดยอดการรายงาน และปรับฐานข้อมูลพันธุ์พืชของหน่วยปฏิบัติ
4. กรมวิชาการเกษตร
พิจารณาอนุมัติแผนการผลิตพันธุ์พืช/งบประมาณ ที่หน่วยปฏิบัติแจ้งเสียหายและหรือปรับแผน และถ้า
มีข้อวินิจฉัย/สั่งการมอบหมายกองแผนงานและวิชาการประสานงานและด้าเนินการตามขันตอน
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ขันตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
1. หน่วยปฏิบัติ
1.1 เมล็ดพันธุ์ : ด้าเนินการปรับปรุงสภาพ บรรจุ เก็บรักษา
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และ ศูนย์วิจัยพืชไร่ ตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานการผลิต
เมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์เบืองต้นด้วย
ตนเองและส่งเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช หรือ
ศูนย์วิจัยพืชไร่
1.2 ท่อนพันธุ์ : ด้าเนินการตรวจคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาและก่อนน้าผลผลิตไปใช้ประโยชน์
1.3 ต้นกล้า : ด้าเนินการตรวจคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาและก่อนน้าผลผลิตไปใช้ประโยชน์
1.4 เมล็ดงอก : ด้าเนินการตรวจคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาและก่อนน้าผลผลิตไปใช้ประโยชน์
2. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ด้าเนินการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์จากหน่วยปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ และแจ้งผลการตรวจ
เมล็ดพันธุ์ให้หน่วยปฏิบัติรับทราบข้อมูล
กรณีพันธุ์พืชเสียหายและหรือมีการปรับแผนการผลิตพันธุ์พืชให้ด้าเนินการ ดังนี
1. หน่วยปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์พืชรายงานความเสียหายหรือแนวทางการปรับแผนการผลิตให้หัวหน้าหน่วย
ปฏิบัติทราบ พร้อมทังรวบรวมหลักฐานที่แสดงความเสียหายหรือหลักฐานที่ขอปรับแผนการผลิต เช่น ผลการตรวจ
คุณภาพจากห้องปฏิบัติการ ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาพถ่าย ข้อมูลความต้องการพันธุ์พืชจากผู้ใช้
ประโยชน์ เป็นต้น ส่งหน่วยงานต้นสังกัด
2. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช/สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน/ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช/สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน/ส้านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตพันธุ์พืชที่แจ้งเสียหาย และ/หรือปรับแผนการผลิตจากหน่วยปฏิบัติภายใต้
สังกัด ส่งกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการ
3. กองแผนงานและวิชาการ
พิจารณาเสนอกรมฯเพื่อวินิจฉัย/สั่งการ พร้อมทังแจ้งผลการพิจารณาให้กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
รับทราบ รวมทังติดตามผล ตัดยอดการรายงาน และปรับฐานข้อมูลพันธุ์พืชของหน่วยปฏิบัติ
4. กรมวิชาการเกษตร
พิจารณาอนุมัติแผนการผลิตพันธุ์พืช/งบประมาณ ที่หน่วยปฏิบัติแจ้งเสียหายและหรือปรับแผน และถ้า
มีข้อวินิจฉัย/สั่งการมอบหมายกองแผนงานและวิชาการประสานงานและด้าเนินการตามขันตอน

ขันตอนที่ 4 การบริหารผลผลิต
1. หน่วยปฏิบัติ
1.1 น้าผลผลิตพันธุ์พืชที่ผ่านการตรวจคุณภาพไปใช้ประโยชน์ (จ้าหน่าย แจกจ่าย งานวิจัย งานผลิตพันธุ์พืช
สนับสนุนงานตามภารกิจกรมฯ)

4
1.2 สรุปรายงานแผน/ผลการผลิตพันธุ์พืช และการน้าไปใช้ประโยชน์แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด กองแผนงานและ
วิชาการ และกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี
- เอกสารรายงาน
: รายงานการความก้ า วหน้ า งานผลิ ต พั น ธุ์ พื ช และปั จ จั ย การผลิ ต /การใช้ ป ระโยชน์
(แบบรายงาน พป.56)
- รายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
: รายงานการความก้ า วหน้ า งานผลิ ต พั น ธุ์ พื ช และปั จ จั ย การผลิ ต /การใช้ ป ระโยชน์
(โปรแกรม Data base for Plant Production : DPP)
: รายงานแผน/ผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ยงบประมาณตา มแบบรายงาน
สงป.301/302 (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise : SCE)
1.3 กรณีหน่วยปฏิบัติไม่สามารถด้าเนินการผลิตพันธุ์พืชได้ตามแผนที่กรมฯ อนุมัติในแต่ละปีงบประมาณให้
จัดท้าบันทึกชีแจงเหตุผลที่ผลิตไม่ได้ตามแผน เสนอหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรวบรวมและสรุปเสนอกรมฯ ผ่านกองวิจัย
พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชและกองแผนงานและวิชาการต่อไป
2. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นักวิจัย ภาครัฐ และภาคเอกชน
น้าพืชพันธุ์ดีของกรมฯไปใช้ประโยชน์
3. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
รวบรวม สรุปรายงานแผน/ผลการผลิตพันธุ์พืช และการน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผล
การด้าเนินงานและใช้จัดท้าแผนการผลิตพันธุ์พืชในปีต่อไป
- กรณีมีการปรับแผนการผลิตที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนให้กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พิจารณาปรับ
แผนการผลิตหรือบริหารจัดการผลผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ โดยเสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการ
4. กองแผนงานและวิชาการ
รวบรวม สรุปรายงานแผน/ผลการผลิตพันธุ์พืช เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลการด้าเนินงาน จัดท้าแผน
การผลิตพันธุ์พืช ประเมินผลการน้าพันธุ์พืชไปใช้ประโยชน์ รวมทังน้าข้อมูลที่ได้เสนอกรมฯเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์พืชของกรมฯในปีต่อไป
* หมายเหตุ แนวทางการส้ารองพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตร
1. กรมฯ มีข้อสั่งการให้หน่วยปฏิบัติด้าเนินการส้ารองพันธุ์พืช
2. หน่วยปฏิบัติด้าเนินการผลิตให้ครบตามแผนที่กรมฯสั่งการให้ส้ารองพันธุ์พืช
3. กรณีผลิตพันธุ์พืชได้ครบตามแผนการส้ารองแต่กรมฯ ยังไม่มีการน้าผลผลิตไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้หน่วย
ปฏิบัติหมุนเวียนผลผลิตไปใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดขึนกับผลผลิต พร้อมทังรายงานผลการใช้ประโยชน์
ผลผลิตที่หมุนเวียนและช่วงเวลาพร้อมใช้ประโยชน์ผลผลิตที่ผลิตทดแทนไปยังกองแผนงานและวิชาการทุกครัง

เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร นักวิจัย
ภาครัฐ ภาคเอกชน

เกษตรกรเครือข่าย

หน่วยปฏิบัติ
(ศวพ./ศวร./ศวม./
ศวป.)

กวม./
สวร./สวพ.

กผง.

วก.

หน่วยงาน

ประชุมพิจารณา/
วิเคราะห์
แผนการผลิต

พิจารณา/เสนอ
อนุมัติ

Y

ประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่หน่วย
ปฏิบัตแิ ละอบรม
เกษตรกรเครือข่าย

แจ้งเวียนหน่วย
ปฏิบัติทราบ

แจ้งผล
การพิจารณา

Y

พิจารณา/เสนอ
อนุมัติ

N = ไม่ใช่

จ

= กรณีเสียหาย/ปรับแผน

Y = ใช่

N

N
เก็บรักษาท่อนพันธุ์/
ต้นกล้า/เมล็ดงอก

®1/®3

ตรวจ
คุณภาพ
เมล็ดพันธุ์

®1

ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
บรรจุและเก็บรักษา/ตรวจ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น

= ทิศทางแจ้งเสียหาย/ปรับแผน
= การตรวจสอบเงื่อนไข (การตัดสินใจ)

®3 = ใบแจ้งผลผลิตเสียหาย

รวบรวม/วิเคราะห์
ผลผลิตที่แจ้ง
เสียหาย/ปรับแผน

ขออนุมัติจาหน่าย/
ทาลาย/ปรับแผน

Y or N

Y

N

การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
วินิจฉัย/
อนุมัตสิ ั่งการ

= การตรวจสอบเงื่อนไข (การตัดสินใจ) กรณีเสียหาย/ปรับแผน

= ทิศทางทบทวนแผนการผลิต
= การปฏิบัติงาน (ปกติ)

®2 = ใบเบิกพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต

รวบรวมและขน®1
ย้ายเมล็ดพันธุ์/
ท่อนพันธุ์/ต้น
กล้า/เมล็ดงอก

แจ้งเวียนหน่วย
ปฎิบัตทิ ราบ
ดาเนินการตาม
ข้อวินิจฉัยสั่งการ

d

แจ้งผลการพิจารณา/
ติดตาม/ตัดยอด/
ปรับฐานข้อมูล

Y or N

เก็บเกี่ยวผลผลิต

®3

ตรวจติดตาม
การผลิตพันธุ์พืช

®1 = ใบส่งมอบพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต

ปลูก ดูแลรักษาแปลงผลิต
เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์/
ต้นกล้า/เมล็ดงอก

Y

กรณีเสียหาย/ปรับแผน

รวบรวม/วิเคราะห์ผลผลิต
ที่แจ้งเสียหาย/ปรับแผน

เตรียมเมล็ด ®2
พันธุ์/ท่อน
พันธุ์/ต้นกล้า/
เมล็ดงอก

N

การผลิ
ตต
การผลิ
วินิจฉัย/
อนุมัตสิ ั่งการ

= ทิศทางการปฏิบัติงาน (ปกติ)
= จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด

หมายเหตุ : หน่วยปฏิบัตริ ายงานกระบวนการผลิตผ่าน สวพ. สวร. กวม. ผ่าน กผง

รวบรวมความต้องการพันธุ์
พืชไร่และปาล์มน้ามัน

วางแผน/ทบทวน/จัดทาแผนการ
ผลิต/สารวจและคัดเลือกเกษตรกร
ที่มีศักยภาพในการผลิต

N

วินิจฉัย/
อนุมัตสิ ั่งการ

การวางแผนการผลิต

กระบวนการผลิตพันธุ์พืชไร่ และปาล์มน้ามัน (เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์/ต้นกล้า/เมล็ดงอก)

Y

แจ้งเวียนหน่วย
ปฎิบัติทราบ

d

แจ้งผลการพิจารณา
/ติดตาม/ตัดยอด/
ปรับฐานข้อมูล
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นาไปใช้ประโยชน์

®2
จาหน่ายและนาไปใช้
ประโยชน์

รวบรวม/ติดตาม
ประเมินผล/สรุป
รายงานผลการผลิต
จาหน่ายและนาไปใช้
ประโยชน์

รวบรวม/ติดตาม
ประเมินผล/สรุป
รายงานผลการผลิต
จาหน่ายและนาไปใช้
ประโยชน์ เสนอกรม

รับทราบผลการ
ดาเนินงาน/สัง่ การ

การบริหารผลผลิต
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บทที่ 2
กระบวนการผลิตพันธุพ์ ืชสวน
(เมล็ด/ต้นพันธุ์/หน่อ/ยอด/หัว/ผลพันธุ์)
เมล็ดพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ถือเป็นปัจจัยหลักในการลงทุนการผลิต การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวนหรือส่วนขยายพันธุ์
อื่นๆ ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีเป็นสิ่งจาเป็น กรมฯจึงได้กาหนดแนวทางของผู้ปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิต
พันธุ์พืชสวน ให้มีการดาเนินการตามกระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ที่ดี ที่มีคุณภาพเพื่อ
กระจายพันธุ์สู่เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีขั้นตอนของกระบวนการผลิตพันธุ์พืชไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การ
วางแผนการผลิต การผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการบริหารผลผลิต

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการผลิต
1. หน่วยปฏิบัติ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยฯ
1.1 วางแผน/ทบทวน/จัดทาแผนการผลิตพันธุ์พืช และแผนการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช โดยพิจารณาจากข้อมูล
การใช้ประโยชน์ในปีที่ผ่านมาและความต้องการของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นักวิจัย ภาครัฐ และภาคเอกชน
1.2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติ
1.3 จัดทาคาขอแผนการผลิตพันธุ์พืชเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยปฏิบัติผ่านกองวิจัยพัฒนา
เมล็ดพันธุ์พืช/สถาบันวิจัยพืชสวน/สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านโปรแกรม
Data base for Plant Production
2. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช/สถาบันวิจัยพืชสวน/สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
2.๑ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช/สถาบันวิจัยพืชสวน/สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รวบรวมแผนการผลิต
พันธุ์พืชและแผนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยปฏิบัติ ภายใต้สังกัด เพื่อพิจารณากลั่นกรองการจัดทา
แผนการผลิตพันธุ์พืชสวน
๒.๒ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เชิญหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องประชุม วิเคราะห์แผนการผลิตพันธุ์พืช เพื่อขอ
อนุมัติแผนการผลิตพันธุ์พืช/งบประมาณเสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการ
- กรณีแผนการผลิตพันธุ์พืช/งบประมาณไม่ผ่านการพิจารณา ประสานสถาบันวิจัยพืชสวน/สานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรและหน่วยปฏิบัติภายใต้สังกัดทบทวนแผนการผลิ ตพันธุ์พืชเสนอกรมฯผ่ านกองแผนงานและ
วิชาการอีกครั้ง
3. กองแผนงานและวิชาการ
3.1 วิเคราะห์และพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์พืช /งบประมาณ เสนอกรมฯ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชรับทราบ
- กรณีแผนการผลิตพันธุ์พืช/งบประมาณไม่ผ่านการพิจารณา แจ้งกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อ
ทบทวนแผนการผลิตพันธุ์พืชเสนอกรมฯอีกครั้ง
4. กรมวิชาการเกษตร
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4.1 พิจารณาอนุมัติแผนการผลิตพันธุ์พืช/งบประมาณ และถ้ามีข้อวินิจฉัย/สั่งการมอบหมายกองแผนงานและ
วิชาการแจ้งผลการพิจารณาตามขั้นตอน
- กรณีแผนการผลิตพันธุ์พืช /งบประมาณไม่ผ่านการพิจารณา มอบหมายกองแผนงานและวิชาการประสาน
หน่วยปฏิบัติที่รับผิดชอบเพื่อทบทวนแผนการผลิตพันธุ์พืชเสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 การผลิต
1. หน่วยปฏิบัติ
1.1 เตรียมแปลง และปฏิบัติดูแลรักษาแปลงแม่พันธุ์/ต้นพันธุ์/ต้นตอ
1.2 เตรียมวัสดุเกษตร/วัสดุปลูก
1.3 ผลิตพันธุ์/ขยายพันธุ์/ดูแลรักษา
- ผสมเกสร และผลิตพันธุ์
- เพาะเมล็ด
- ขยายพันธุ์โยไม่ใช้เพศ (ติดตา ทาบกิ่ง เสียบกิ่ง ฯลฯ) เพาะชาต้นพันธุ์
- เก็บเกี่ยวผลผลิต
1.4 ตรวจติดตามการผลิต/ประเมิน/ทดสอบเมล็ดพันธุ์/ตรวจสอบต้นพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
1.5 รวบรวมและขนย้ายพันธุ์พืช (เมล็ด/ต้นพันธุ์/หน่อ/ยอด/หัว/ผลพันธุ์)
1.6 รายงานแผน/ผลการผลิ ตพันธุ์พืช ให้ หั วหน้าหน่วยปฏิบัติ กองวิจัยพัฒนาเมล็ ดพันธุ์พืช /สถาบันวิจัย
พืชสวน/สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร และกองแผนงานและวิชาการ รับทราบข้อมูล
กรณีพันธุ์พืชเสียหายและหรือมีการปรับแผนการผลิตพันธุ์พืชให้ดาเนินการ ดังนี้
1. หน่วยปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์พืชรายงานความเสียหายหรือแนวทางการปรับแผนการผลิตให้หัวหน้าหน่วย
ปฏิบัติทราบ พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานที่แสดงความเสียหายหรือหลักฐานที่ขอปรับแผนการผลิต เช่น ผลการตรวจ
คุณภาพจากห้องปฏิบัติการ ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาพถ่าย ข้อมูลความต้องการพันธุ์พืชจากผู้ใช้
ประโยชน์ เป็นต้น ส่งหน่วยงานต้นสังกัด
2. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช/สถาบันวิจัยพืชสวน/สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
- กองวิจัยพัฒนาเมล็ ดพันธุ์พืช /สถาบันวิจัยพืชสวน/สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตพันธุ์พืชที่แจ้งเสียหาย และ/หรือปรับแผนการผลิตจากหน่วยปฏิบัติภายใต้สังกัด ส่งกองวิจัย
พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการ
3. กองแผนงานและวิชาการ
พิจารณาเสนอกรมฯเพื่อวินิจฉัย/สั่งการ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
รับทราบ รวมทั้งติดตามผล ตัดยอดการรายงาน และปรับฐานข้อมูลพันธุ์พืชของหน่วยปฏิบัติ
4. กรมวิชาการเกษตร
พิจารณาอนุมัติแผนการผลิตพันธุ์พืช/งบประมาณ ที่หน่วยปฏิบัติแจ้งเสียหายและหรือปรับแผน และถ้า
มีข้อวินิจฉัย/สั่งการมอบหมายกองแผนงานและวิชาการประสานงานและดาเนินการตามขั้นตอน
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
1. หน่วยปฏิบัติ
1.1 ตรวจคุณภาพพันธุ์พืช (เมล็ ด/ต้นพันธุ์/หน่อ/ยอด/หั ว/ผลพันธุ์) ในระหว่างการเก็บรักษาและก่อนนา
ผลผลิตพันธุ์พืชไปใช้ประโยชน์
กรณีพันธุ์พืชเสียหายและหรือมีการปรับแผนการผลิตพันธุ์พืชให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. หน่วยปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์พืชรายงานความเสียหายหรือแนวทางการปรับแผนการผลิตให้หัวหน้าหน่วย
ปฏิบัติทราบ พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานที่แสดงความเสียหายหรือหลักฐานที่ขอปรับแผนการผลิต เช่น ผลการตรวจ
คุณภาพจากห้องปฏิบัติการ ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาพถ่าย ข้อมูลความต้องการพันธุ์พืชจากผู้ใช้
ประโยชน์ เป็นต้น ส่งหน่วยงานต้นสังกัด
2. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช/สถาบันวิจัยพืชสวน/สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
- กองวิจัยพัฒนาเมล็ ดพันธุ์พืช /สถาบันวิจัยพืชสวน/สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตพันธุ์พืชที่แจ้งเสียหาย และ/หรือปรับแผนการผลิตจากหน่วยปฏิบัติภายใต้สังกัด ส่งกองวิจัย
พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการ
3. กองแผนงานและวิชาการ
พิจารณาเสนอกรมฯเพื่อวินิจฉัย/สั่งการ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
รับทราบ รวมทั้งติดตามผล ตัดยอดการรายงาน และปรับฐานข้อมูลพันธุ์พืชของหน่วยปฏิบัติ
4. กรมวิชาการเกษตร
พิจารณาอนุมัติแผนการผลิตพันธุ์พืช/งบประมาณ ที่หน่วยปฏิบัติแจ้งเสียหายและหรือปรับแผน และถ้า
มีข้อวินิจฉัย/สั่งการมอบหมายกองแผนงานและวิชาการประสานงานและดาเนินการตามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4 การบริหารผลผลิต
1. หน่วยปฏิบัติ
1.1 นาผลผลิตพันธุ์พืชที่ผ่านการตรวจคุณภาพไปใช้ประโยชน์ (จาหน่าย แจกจ่าย งานวิจัย งานผลิตพันธุ์พืช
สนับสนุนงานตามภารกิจกรมฯ)
1.2 สรุปรายงานแผน/ผลการผลิตพันธุ์พืช และการนาไปใช้ประโยชน์ แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด กองแผนงานและ
วิชาการและกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
- เอกสารรายงาน
: รายงานการความก้ า วหน้ า งานผลิ ต พั น ธุ์ พื ช และปั จ จั ย การผลิ ต /การใช้ ป ระโยชน์
(แบบรายงาน พป.56)
- รายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
: รายงานการความก้ า วหน้ า งานผลิ ต พั น ธุ์ พื ช และปั จ จั ย การผลิ ต /การใช้ ป ระโยชน์
(โปรแกรม Data base for Plant Production : DPP)
: รายงานแผน/ผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ยงบประมาณตา มแบบรายงาน
สงป.301/302 (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise : SCE)
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1.3 กรณีหน่วยปฏิบัติไม่สามารถด้าเนินการผลิตพันธุ์พืชได้ตามแผนที่กรมฯ อนุมัติในแต่ละปีงบประมาณให้
จัดท้าบันทึกชีแจงเหตุผลที่ผลิตไม่ได้ตามแผนเสนอหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรวบรวมและสรุปเสนอกรมฯ ผ่านกองวิจัย
พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชและกองแผนงานและวิชาการต่อไป
2. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นักวิจัย ภาครัฐ และภาคเอกชน
น้าพืชพันธุ์ดีของกรมฯไปใช้ประโยชน์
3. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
รวบรวม สรุปรายงานแผน/ผลการผลิตพันธุ์พืช และการน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผล
การด้าเนินงานและใช้จัดท้าแผนการผลิตพันธุ์พืชในปีต่อไป
- กรณีมีการปรับแผนการผลิตที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนให้กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิจารณาปรับแผนการผลิต
หรือบริหารจัดการผลผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ โดยเสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการ
4. กองแผนงานและวิชาการ
รวบรวม สรุปรายงานแผน/ผลการผลิตพันธุ์พืช เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลการด้าเนินงานและจัดท้า
แผนการผลิ ตพันธุ์พืช รวมทังประเมินผลการน้าพันธุ์พืชไปใช้ประโยชน์ น้าข้อมูลที่ได้เสนอกรมฯเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์พืชของกรมฯในปีต่อไป
* หมายเหตุ แนวทางการส้ารองพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตร
1. กรมฯ มีข้อสั่งการให้หน่วยปฏิบัติด้าเนินการส้ารองพันธุ์พืช
2. หน่วยปฏิบัติด้าเนินการผลิตให้ครบตามแผนที่กรมฯสั่งการให้ส้ารองพันธุ์พืช
3. กรณีผลิตพันธุ์พืชได้ครบตามแผนการส้ารองแต่กรมฯ ยังไม่มีการน้าผลผลิตไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้หน่วย
ปฏิบัติหมุนเวียนผลผลิตไปใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดขึนกับผลผลิต พร้อมทังรายงานผลการใช้ประโยชน์
ผลผลิตที่หมุนเวียนและช่วงเวลาพร้อมใช้ประโยชน์ผลผลิตที่ผลิตทดแทนไปยังกองแผนงานและวิชาการทุกครัง

ประชุมพิจารณา/
วิเคราะห์
แผนการผลิต

พิจารณา/เสนอ
อนุมัติ

Y

รวบรวมความต้องการพันธุ์พืชสวน

วางแผน/ทบทวน/จัดทาแผนการ
ผลิต

N

วินิจฉัย/
อนุมัตสิ ั่งการ

ประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่หน่วย
ปฏิบัติ

แจ้งเวียนหน่วย
ปฏิบัติทราบ

แจ้งผล
การพิจารณา

Y

การวางแผนการผลิต

จ

= จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด
= กรณีเสียหาย/ปรับแผน

®1 = ใบส่งมอบพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต
= ทิศทางการปฏิบัติงาน (ปกติ)

ปลูก ดูแลรักษาแปลงผลิต
พันธุ์พืชสวน

Y = ใช่

-

พิจารณา/เสนอ
อนุมัติ

วินิจฉัย/
อนุมัตสิ ั่งการ

เก็บรักษา/ตรวจ
คุณภาพพันธุ์พืชสวน

®1/®3

รวบรวม/วิเคราะห์ผลผลิต
ที่แจ้งเสียหาย/ปรับแผน

ขออนุมัติจาหน่าย/
ทาลาย/ปรับแผน

วินิจฉัย/
อนุมัติสั่งการ

= การตรวจสอบเงื่อนไข (การตัดสินใจ)

N

Y or N

Y

แจ้งเวียนหน่วย
ปฎิบัติทราบ

d

แจ้งผลการพิจารณา
/ติดตาม/ตัดยอด/
ปรับฐานข้อมูล

การตรวจสอบคุณณภาพผลผลิ
ภาพผลผลิต ต
การตรวจสอบคุ

®3 = ใบแจ้งผลผลิตเสียหาย
= ทิศทางแจ้งเสียหาย/ปรับแผน

N

= การตรวจสอบเงื่อนไข (การตัดสินใจ) กรณีเสียหาย/ปรับแผน

= การปฏิบัติงาน (ปกติ)

®2 = ใบเบิกพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต
= ทิศทางทบทวนแผนการผลิต

®1

แจ้งเวียนหน่วย
ปฎิบัตทิ ราบ
ดาเนินการตาม
ข้อวินิจฉัยสั่งการ

d

แจ้งผลการพิจารณา
/ติดตาม/ตัดยอด/
ปรับฐานข้อมูล

รวบรวมและขน
ย้ายพันธุ์พืช
สวน

Y or N

เก็บเกี่ยวผลผลิต

®3

ตรวจติดตาม
การผลิตพันธุ์พืช

กรณีเสียหาย/ปรับแผน

Y

การผลิต ต
การผลิ

รวบรวม/วิเคราะห์ผลผลิต
ที่แจ้งเสียหาย/ปรับแผน

®2
เตรียมพันธุ์
พืชสวน

N

N = ไม่ใช่

หมายเหตุ : หน่วยปฏิบัติรายงานกระบวนการผลิตผ่าน สวพ. สวส. กวม. ผ่าน กผง

นักวิจัย เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ
ภาคเอกชน

หน่วยปฏิบัติ
(ศวพ./ศวส./
ศว.กส./ศกล.)

กวม./
สวส./สวพ.

กผง.

วก.

หน่วยงาน

กระบวนการผลิตพันธุ์พืชสวน (เมล็ด/ต้นพันธุ์/หน่อ/ยอด/หัว/ผลพันธุ์)

นาไปใช้ประโยชน์

®2
จาหน่ายและนาไปใช้
ประโยชน์

รวบรวม/ติดตาม
ประเมินผล/สรุปรายงาน
ผลการผลิต จาหน่าย
และนาไปใช้ประโยชน์

รวบรวม/ติดตาม
ประเมินผล/สรุปรายงาน
ผลการผลิต จาหน่าย
และนาไปใช้ประโยชน์
เสนอกรม

รับทราบผลการ
ดาเนินงาน/สัง่ การ

การบริหารผลผลิต

22/07/62
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บทที่ 3
กระบวนการผลิตปัจจัยการผลิต
(ชีวภัณฑ์/ปุ๋ยชีวภาพ/ชุดตรวจสอบ)
ปัจจัยการผลิต (ชีวภัณฑ์/ปุ๋ยชีวภาพ/ชุดตรวจสอบ) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อน้ามาใช้ใน
การเกษตร ซึ่งจะท้าให้การผลิตพืชทัง พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอก ปลอดภัยจากสารเคมีและยังช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนันเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานถูกต้องตามขันตอนของกระบวนการผลิต ปัจจัยการ
ผลิต จึงได้ก้าหนดขันตอนไว้ 4 ขันตอน ได้แก่ การวางแผนการผลิต การผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการ
บริหารผลผลิต

ขันตอนที่ 1 การวางแผนการผลิต
1. หน่วยผลิตส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร/ศูนย์วิจัยฯ
1.1 วางแผน/ทบทวน/จั ดท้าแผนการผลิ ตปัจจัยการผลิ ต จัดท้าแผนการใช้ประโยชน์ ปัจจัยการผลิต โดย
พิจารณาจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ ในปีที่ผ่านมาและความต้องการของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นักวิจัย ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
1.2 จัดท้าค้าขอแผนการผลิตปัจจัยการผลิต เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ผ่านหน่วยผลิตส่วนกลาง
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านโปรแกรม Data base for Plant Production
2. หน่วยผลิตส่วนกลาง ประกอบด้วย กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร/
ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช/ส้านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ/กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
2.1 วางแผน/ทบทวน/จั ดท้าแผนการผลิ ต ปัจจัยการผลิต จัดท้าแผนการใช้ประโยชน์ ปัจจัยการผลิ ต โดย
พิจารณาจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ ในปีที่ผ่านมาและความต้องการของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นักวิจัย ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
2.2 จัดท้าค้าขอแผนการผลิต ปัจจัย การผลิต เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านโปรแกรม Data base for Plant Production
2.3 รวบรวมแผนการผลิตของหน่วยผลิตปัจจัยการผลิต และงบประมาณจากส่วนหน่วยผลิตส่วนกลางและ
หน่วยผลิตส่วนภูมิภาค โดยเชิญหน่วยผลิตที่เกี่ยวข้องประชุม วิเคราะห์แผนการผลิต ปัจจัยการผลิต เพื่อขออนุมัติ
แผนการผลิตปัจจัยการผลิต/งบประมาณ เสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการ พร้อมทังเตรียมการผลิตให้ทันต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
- กรณีแผนการผลิตปัจจัยการผลิต/งบประมาณไม่ผ่านการพิจารณา ให้ทบทวนแผนการผลิตปัจจัย
การผลิตทังหน่วยผลิตส่วนกลางและหน่วยผลิตส่วนภูมิภาค เพื่อรวบรวมเสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการอีกครัง
3. กองแผนงานและวิชาการ
3.1 วิเคราะห์และพิจารณาแผนการผลิตปัจจัยการผลิต/งบประมาณ เสนอกรมฯ พร้อมทังแจ้งผลการพิจารณา
ให้หน่วยผลิตส่วนกลางรับทราบ
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- กรณีแผนการผลิตปัจจัยการผลิต/งบประมาณไม่ผ่านการพิจารณา ประสานหน่วยผลิตส่วนกลาง
ทบทวนแผนการผลิตปัจจัยการผลิต เสนอกรมฯอีกครัง
4. กรมวิชาการเกษตร
4.1 พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการผลิ ต ปั จ จั ย การผลิ ต /งบประมาณ และถ้ า มี ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย /สั่ ง การมอบหมาย
กองแผนงานและวิชาการแจ้งผลการพิจารณาตามขันตอน
- กรณีแผนการผลิ ตปั จจั ยการผลิ ต /งบประมาณไม่ผ่ านการพิจารณา มอบหมายกองแผนงานและ
วิชาการประสานหน่วยผลิตส่วนกลางทบทวนแผนการผลิตเสนอกรมฯอีกครัง

ขันตอนที่ 2 การผลิต
1. หน่วยผลิตส่วนภูมิภาค
1.1 ด้าเนินการผลิตปัจจัยการผลิต (ชีวภัณฑ์/ปุ๋ยชีวภาพ/ชุดตรวจสอบ)
1.2 ตรวจติดตามกระบวนการผลิตปัจจัยการผลิต
1.3 รายงานแผน/ผลการผลิตปัจจัยการผลิตให้หัวหน้าหน่วยผลิต หน่วยผลิตส่วนกลาง และกองแผนงานและ
วิชาการ รับทราบข้อมูล
2. หน่วยผลิตส่วนกลาง
2.1 ด้าเนินการผลิตปัจจัยการผลิต (ชีวภัณฑ์/ปุ๋ยชีวภาพ/ชุดตรวจสอบ)
2.2 ตรวจติดตามกระบวนการผลิตปัจจัยการผลิต
2.3 รายงานแผน/ผลการผลิตปัจจัยการผลิตให้หัวหน้าหน่วยผลิตส่วนกลาง รวมทังรวบรวมและสรุปข้อมูลของ
หน่วยผลิตส่วนกลางและหน่วยผลิตส่วนภูมิภาคให้กองแผนงานและวิชาการ รับทราบข้อมูล
กรณีปัจจัยการผลิตเสียหายและหรือมีการปรับแผนการผลิตปัจจัยการผลิตให้ด้าเนินการ ดังนี
1. หน่วยผลิตส่วนภูมิภาค
- ผู้ รั บ ผิ ดชอบงานผลิ ตปั จจั ย การผลิ ต รายงานความเสี ยหายหรื อแนวทางการปรั บแผนการผลิ ต
ให้หัวหน้าหน่วยผลิตทราบ พร้อมทังรวบรวมหลักฐานที่แสดงความเสียหายหรือหลักฐานที่ขอปรับแผนการผลิต เช่น
ผลการตรวจคุณภาพจากห้องปฏิบัติการ ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาพถ่าย ข้อมูลความต้องการ
ปัจจัยการผลิตจากผู้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น ส่งหน่วยงานต้นสังกัด
2. หน่วยผลิตส่วนกลาง
- ผู้ รั บ ผิ ดชอบงานผลิ ตปั จจั ย การผลิ ต รายงานความเสี ยหายหรื อแนวทางการปรั บแผนการผลิ ต
ให้หัวหน้าหน่วยผลิตทราบ พร้อมทังรวบรวมหลักฐานที่แสดงความเสียหายหรือหลักฐานที่ขอปรับแผนการผลิต เช่น
ผลการตรวจคุณภาพจากห้องปฏิบัติการ ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาพถ่าย ข้อมูลความต้องการ
ปัจจัยการผลิตจากผู้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น
- รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตปัจจัยการผลิต ที่แจ้งเสียหายหรือแนวทางการปรับแผน
การผลิตจากหน่วยผลิตส่วนกลาง หน่วยผลิตส่วนภูมิภาค เสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการ
3. กองแผนงานและวิชาการ
พิจารณาเสนอกรมฯเพื่อวินิจฉัย/สั่งการ พร้อมทังแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยผลิตส่วนกลางรับทราบ
รวมทังติดตาม ตัดยอดการรายงาน และปรับฐานข้อมูลปัจจัยการผลิตของหน่วยผลิต
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4. กรมวิชาการเกษตร
พิจารณาอนุมัติแผนการผลิตปัจจัยการผลิต/งบประมาณ ที่หน่วยผลิตแจ้งเสียหายและหรือปรับแผน
และถ้ามีข้อวินิจฉัย/สั่งการมอบหมายกองแผนงานและวิชาการประสานงานและด้าเนินการตามขันตอน

ขันตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
1. หน่วยผลิตส่วนภูมิภาค
1.1 ตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตหรือส่งปัจจัยการผลิตไปตรวจสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการกลาง
2. หน่วยผลิตส่วนกลาง
2.1 ตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตหรือส่งปัจจัยการผลิตไปตรวจสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการกลาง
กรณีปัจจัยการผลิตเสียหายหรือมีการปรับแผนการผลิตปัจจัยการผลิตให้ด้าเนินการ ดังนี
1. หน่วยผลิตส่วนภูมิภาค
- ผู้ รั บ ผิ ดชอบงานผลิ ตปั จจั ย การผลิ ต รายงานความเสี ยหายหรื อแนวทางการปรั บแผนการผลิ ต
ให้หัวหน้าหน่วยผลิตทราบ พร้อมทังรวบรวมหลักฐานที่แสดงความเสียหายหรือหลักฐานที่ขอปรับแผนการผลิต เช่น
ผลการตรวจคุณภาพจากห้องปฏิบัติการ ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาพถ่าย ข้อมูลความต้องการ
ปัจจัยการผลิตจากผู้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น ส่งหน่วยงานต้นสังกัด
2. หน่วยผลิตส่วนกลาง
- ผู้ รั บ ผิ ดชอบงานผลิ ตปั จจั ย การผลิ ต รายงานความเสี ยหายหรื อแนวทางการปรั บแผนการผลิ ต
ให้หัวหน้าหน่วยผลิตทราบ พร้อมทังรวบรวมหลักฐานที่แสดงความเสียหายหรือหลักฐานที่ขอปรับแผนการผลิต เช่น
ผลการตรวจคุณภาพจากห้องปฏิบัติการ ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาพถ่าย ข้อมูลความต้องการ
ปัจจัยการผลิตจากผู้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น
- รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตปัจจัยการผลิต ที่แจ้งเสียหายหรือแนวทางการปรับแผน
การผลิตจากหน่วยผลิตส่วนกลาง หน่วยผลิตส่วนภูมิภาค เสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการ
3. กองแผนงานและวิชาการ
พิจารณาเสนอกรมฯเพื่อวินิจฉัย/สั่งการ พร้อมทังแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยผลิตส่วนกลางรับทราบ
รวมทังติดตาม ตัดยอดการรายงาน และปรับฐานข้อมูลปัจจัยการผลิตของหน่วยผลิต
4. กรมวิชาการเกษตร
พิจารณาอนุมัติแผนการผลิตปัจจัยการผลิต/งบประมาณ ที่หน่วยผลิตแจ้งเสียหายและหรือปรับแผน
และถ้ามีข้อวินิจฉัย/สั่งการมอบหมายกองแผนงานและวิชาการประสานงานและด้าเนินการตามขันตอน

ขันตอนที่ 4 การบริหารผลผลิต
1. หน่วยผลิตส่วนภูมิภาค
1.1 น้าผลผลิตปัจจัยการผลิตที่ผ่านการตรวจคุณภาพไปใช้ประโยชน์ (จ้าหน่าย แจกจ่าย งานวิจัย งานผลิตพันธุ์
พืช สนับสนุนงานตามภารกิจกรมฯ)
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1.2 สรุปรายงานแผน/ผลการผลิตปัจจัยการผลิต และการนาไปใช้ประโยชน์ แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด และกอง
แผนงานและวิชาการ ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
- เอกสารรายงาน
: รายงานการความก้ า วหน้ า งานผลิ ต พั น ธุ์ พื ช และปั จ จั ย การผลิ ต /การใช้ ป ระโยชน์
(แบบรายงาน พป.56)
- รายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
: รายงานการความก้ า วหน้ า งานผลิ ต พั น ธุ์ พื ช และปั จ จั ย การผลิ ต /การใช้ ป ระโยชน์
(โปรแกรม Data base for Plant Production : DPP)
: รายงานแผน/ผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ยงบประมาณตา มแบบรายงาน
สงป.301/302 (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise : SCE)
1.3 กรณีหน่วยผลิตไม่สามารถดาเนินการผลิตปัจจัยการผลิตได้ตามแผนที่กรมฯ อนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ
ให้จัดทาบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ผลิตไม่ได้ตามแผน เสนอหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรวบรวมและสรุปเสนอกรมฯ ผ่านหน่วย
ผลิตส่วนกลางและกองแผนงานและวิชาการต่อไป
2. หน่วยผลิตส่วนกลาง
1.1 นาผลผลิตปัจจัยการผลิตที่ผ่านการตรวจคุณภาพไปใช้ประโยชน์ (จาหน่าย แจกจ่าย งานวิจัย งานผลิตพันธุ์
พืช สนับสนุนงานตามภารกิจกรมฯ)
1.2 สรุปรายงานแผน/ผลการผลิตปัจจัยการผลิต และการนาไปใช้ประโยชน์ แจ้งกองแผนงานและวิชาการ ผ่าน
2 ช่องทาง ดังนี้
- เอกสารรายงาน
: รายงานการความก้ า วหน้ า งานผลิ ต พั น ธุ์ พื ช และปั จ จั ย การผลิ ต /การใช้ ป ระโยชน์
(แบบรายงาน พป.56)
- รายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
: รายงานการความก้ า วหน้ า งานผลิ ต พั น ธุ์ พื ช และปั จ จั ย การผลิ ต /การใช้ ป ระโยชน์
(โปรแกรม Data base for Plant Production : DPP)
: รายงานแผน/ผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ยงบประมาณต ามแบบรายงาน
สงป.301/302 (โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise : SCE)
1.3 กรณีหน่วยผลิตไม่สามารถดาเนินการผลิตปัจจัยการผลิตได้ตามแผนที่กรมฯ อนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ
ให้จัดทาบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ผลิตไม่ได้ตามแผน พร้อมทั้งรวบรวมและสรุปข้อมูลของหน่วยผลิตส่วนกลางและหน่วยผลิต
ส่วนภูมิภาคเสนอกรมฯ ผ่านกองแผนงานและวิชาการต่อไป
- กรณีมีการปรับแผนการผลิตที่มีความจาเป็นเร่งด่วนให้หน่วยผลิตส่วนกลางพิจารณาปรับแผนการผลิตหรือ
บริหารจัดการผลผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ โดยเสนอกรมฯผ่านกองแผนงานและวิชาการ
3. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นักวิจัย ภาครัฐ และภาคเอกชน
นาปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์
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4. กองแผนงานและวิชาการ
รวบรวม สรุปรายงานแผน/ผลการผลิตปัจจัยการผลิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและใช้จัดทาแผนการผลิต
ปัจจัยการผลิต รวมทั้งประเมินผลการนาปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ นาข้อมูลที่ได้เสนอกรมวิชาการเกษตรเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณาแผนการผลิตปัจจัยการผลิตของกรมฯในปีต่อไป

N

รวบรวมความต้องการปัจจัยการผลิต

รวบรวมความต้องการ/ทบทวน/
วิเคราะห์/จัดทาแผนการผลิต/
เตรียมการผลิต

รวบรวมความต้องการ/ทบทวน/
วิเคราะห์/จัดทาแผนการผลิต/
เตรียมการผลิต

พิจารณา/เสนอ
อนุมัติ

วินิจฉัย/
อนุมัตสิ ั่งการ

การวางแผนการผลิตต
การวางแผนการผลิ

แจ้งเวียนหน่วย
ผลิตทราบ

Y

N = ไม่ใช่

ช

-

จ

= กรณีเสียหาย/ปรับแผน

Y = ใช่

กรณีเสียหาย/ปรับแผน

Y

®3

®3

®1/®3

®1/®3

®1
ตรวจสอบคุณภาพ
ปัจจัยการผลิต
ห้องปฏิบัติการ
กลาง

N

แจ้งผลการพิจารณา
ติดตาม/ตัดยอด/ปรับฐานข้อมูล

= ทิศทางแจ้งเสียหาย/ปรับแผน
= การตรวจสอบเงื่อนไข (การตัดสินใจ)

®3 = ใบแจ้งผลผลิตเสียหาย

ตรวจสอบคุณภาพ
ปัจจัยการผลิต

กรณีเสียหาย/ปรับแผน

ตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการ
ผลิต/รวบรวมแจ้งเสียหาย

N

ขออนุมัติ
จาหน่าย/ทาลาย
/ปรับแผน

วินิจฉัย/
อนุมัตสิ ั่งการ

Y or N

การตรวจสอบคุ
ณภาพปั
จจัยการผลิต ต
การตรวจสอบคุ
ณภาพผลผลิ

= การตรวจสอบเงื่อนไข (การตัดสินใจ) กรณีเสียหาย/ปรับแผน

= ทิศทางทบทวนแผนการผลิต
= การปฏิบัติงาน (ปกติ)

®2 = ใบเบิกพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต

ตรวจติดตามการผลิต
ปัจจัยการผลิต

กรณีเสียหาย/ปรับแผน

แจ้งผลการพิจารณา
/ติดตาม/ตัดยอด/
ปรับฐานข้อมูล

Y or N

ตรวจติดตามการผลิตปัจจัย
การผลิต/รวบรวมแจ้ง
เสียหาย

พิจารณา/เสนอ
อนุมัติ

®1 = ใบส่งมอบพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต

®2

ดาเนินการผลิต
ชีวภัณฑ์/ปุ๋ย
ชีวภาพ/ชุด
ตรวจสอบ

®2

ดาเนินการผลิต
ชีวภัณฑ์/ปุ๋ย
ชีวภาพ/ชุด
ตรวจสอบ

N

การผลิ
ตต
การผลิ

วินิจฉัย/
อนุมัตสิ ั่งการ

= ทิศทางการปฏิบัติงาน (ปกติ)
= จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด

หมายเหตุ : หน่วยผลิตส่วนภูมิภาครายงานกระบวนการผลิตผ่านหน่วยผลิตส่วนกลาง กผง.

นักวิจัย เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ
ภาคเอกชน

หน่วยผลิตส่วน
ภูมิภาค
(สวพ./ศวพ.)

หน่วยผลิตส่วนกลาง
(กวป./สอพ./สทช./
กปผ.)

กผง.

วก.

หน่วยงาน

กระบวนการผลิตปัจจัยการผลิต (ชีวภัณฑ์/ปุ๋ยชีวภาพ/ชุดตรวจสอบ)

22/07/62

นาไปใช้ประโยชน์

จาหน่ายและนาไปใช้ ®2
ประโยชน์/ติดตาม
ประเมินผล/สรุปรายงาน
ผลการผลิต จาหน่ายและ
นาไปใช้ประโยชน์

จาหน่ายและนาไปใช้
ประโยชน์/ติดตาม
ประเมินผล/สรุปรายงานผล
การผลิต จาหน่ายและ
นาไปใช้ประโยชน์

®2

ประโยชน์ เสนอกรม

รวบรวม/ติดตาม
ประเมินผล/สรุปรายงานผล
การผลิต จาหน่ายและ
นาไปใช้ประโยชน์ เสนอกรม

รับทราบผลการ
ดาเนินงาน/สัง่ การ

การบริหารปัจจัยการผลิต
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บทที่ ๔
องค์ประกอบและหน้าที่คณะท้างานการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของหน่วยงาน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ...............
การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตจ้าเป็นต้องมีการด้าเนินงานในรูปแบบคณะท้างานเพื่อให้มีการจัดท้าแผน
การผลิตตามกระบวนการรวมไปจนถึงการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ ดังนันกรมฯจึงได้ก้าหนดให้มีคณะท้างาน
2 คณะ โดยมีองค์ประกอบดังนี
1. คณะท้างานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
องค์ประกอบ :
ประธาน
- นักวิชาการเกษตร
คณะท้างาน - นักวิชาการเกษตร หรือเจ้าพนักงานการเกษตร
เลขานุการ
- นักวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ :
1. จัดท้าแผนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
2. ด้าเนินงานกระบวนการผลิตพันธุ์พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
3. รายงานผลการด้าเนินงานหัวหน้าหน่วยปฏิบัติทราบ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติมอบหมาย
2. คณะท้างานติดตามกระบวนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
องค์ประกอบ :
ประธาน
- นักวิชาการเกษตร
คณะท้างาน - นักวิชาการเกษตร หรือเจ้าพนักงานการเกษตร
เลขานุการ
- นักวิชาการเกษตร
หน้าที่ :
1. ติดตามกระบวนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
2. รายงานผลการติดตามให้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติทราบ
๓. ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติมอบหมาย
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ภาคผนวก
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร
ว่าด้วยการจ้าหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่และปาล์มนา้ มันของกรมวิชาการเกษตร
พ.ศ. 2562
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการจ้าหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ามัน
ของกรมวิชาการเกษตร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันยิ่งขึน และเพื่อเป็นหลักในการ
ถือปฏิบัติและตรวจสอบ อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจ้าหน่ายและแจกจ่าย
พันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ามันของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ยกเลิกระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจ้าหน่ายและแจกเมล็ด พันธุ์ของ
สถาบันวิจัยพืชไร่ ปี พ.ศ. 2539
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“พันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ามัน” หมายความว่า เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุพ์ ืชไร่และเมล็ดงอก/ต้นกล้า
ปาล์มน้ามัน
“เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์พืชไร่” หมายความว่า
(1) เมล็ดพันธุ์คัด หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์หรือปรับปรุงพันธุ์โดยนักวิชาการ
ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์ชันนีอยู่ภายใต้การด้าเนินการของผู้คัดเลือกพันธุ์โดยตรงและต้องอยู่ในความควบคุม
และรับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
(2) เมล็ดพันธุ์หลัก หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์คัดให้มีคุณลักษณะของสายพันธุ์
และความบริ สุ ท ธิ์ ข องพั น ธุ์ เ ดิ ม มากที่ สุ ด และจะต้ อ งผลิ ต ภายใต้ ก ารควบคุ ม และตรวจสอบจาก
กรมวิชาการเกษตร และต้องมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์หลัก
(3) เมล็ ด พั น ธุ์ ข ยาย หมายถึ ง เมล็ ด พั น ธุ์ ที่ ผ ลิ ต จากหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองแล้ ว
โดยจะต้องรักษาและตรวจสอบคุณลักษณะทางสายพันธุ์ และความบริสุทธิ์ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตร
ก้าหนดไว้
(4) เมล็ดพันธุ์จ้าหน่าย หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์ขยาย ผลิตจากหน่วยงาน
ที่ไ ด้รับรองแล้วหรือกลุ่มเกษตรกรผู้น้ าที่ได้ผ่านการอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบจาก
กรมวิ ช าการเกษตร โดยจะต้ อ งรั ก ษาและตรวจสอบคุ ณ ลั ก ษณะทางสายพั น ธุ์ แ ละความบริ สุ ท ธิ์
ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการก้าหนดไว้
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(5) เมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ดี หมายถึง เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์เทียบเท่ามาตรฐานเมล็ด
พันธุ์ชันพันธุ์หลัก ชันพันธุ์ขยาย หรือชันพันธุ์จ้าหน่าย
(6) ท่อนพันธุ์หลัก หมายถึง ท่อนพันธุ์ที่ผลิตจากท่อนพันธุ์คัดให้มีคุณลักษณะของสายพันธุ์
และความบริสุทธิ์ของพันธุ์เดิมมากที่สุดและจะต้องผลิตภายใต้การควบคุมและตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตร
และต้องมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์หลัก
“เมล็ดงอก/ต้นกล้าปาล์มน้ามัน” หมายความว่า
(1) เมล็ดงอกปาล์มน้ามัน หมายถึง เมล็ดงอกจากเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ามันลูกผสมที่ได้จาก
การผลิ ต ภายใต้ ก ารควบคุ ม และตรวจสอบจากกรมวิ ช าการเกษตร และต้ อ งมี คุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์
ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์
(2) ต้นกล้าปาล์มน้ามันระยะอนุบาลแรก หมายถึง ต้นกล้าปาล์มน้ามัน อายุ 3 - 5 เดือน
ที่ได้จากการอนุบาลเมล็ดงอกปาล์มนา้ มันลูกผสม ที่ด้าเนินการผลิตภายใต้การควบคุมและตรวจสอบจาก
กรมวิชาการเกษตรและต้องมีคุณลักษณะเฉพาะต้นกล้าพันธุ์ตามมาตรฐานที่ก้าหนด
(3) ต้นกล้าปาล์มน้ามันระยะอนุบาลหลัก หมายถึง ต้นกล้าปาล์มน้ามันอายุ 8 - 12 เดือน
ที่ ไ ด้ จ ากการอนุ บ าลต้ น กล้ า ปาล์ ม น้ า มั น ระยะอนุ บ าลแรก โดยจะต้ อ งรั ก ษาและตรวจสอบคุ ณ
ลักษณะเฉพาะต้นกล้าพันธุ์ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรก้าหนดไว้
“จ้าหน่าย” หมายความว่า ขาย
“แจกจ่าย” หมายความว่า ให้
ข้อ 5 ให้ อ ธิ บ ดี มี อ้ านาจในการประกาศก้า หนดราคาพั น ธุ์พื ช ไร่และปาล์ มน้ ามั นได้ต าม
ความเหมาะสม
ข้อ 6 ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะซื อหรื อ ขอรั บ พั น ธุ์ พื ช ไร่ หรื อ ปาล์ ม น้ า มั น ให้ ยื่ น ความจ้ า นง
ต่อหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรที่มีการผลิตพันธุ์พืชนัน ๆ แล้วแต่กรณี
ข้อ 7 ผู้มีอ้านาจจ้าหน่าย หรือแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มนา้ มัน ให้เป็นไปตามในตาราง
ที่ ก้ า หนดไว้ ท้ า ยระเบี ย บนี ยกเว้ น ผู้ ข อรั บ หรื อ ผู้ ซื อ เป็ น หน่ ว ยราชการ ให้ แ สดงความจ้ า นง
เป็น ลายลักษณ์อักษร และแจ้งส้านั กวิจัยและพัฒนาการเกษตร สถาบันวิ จัยพืชไร่และพืชทดแทน
พลั ง งาน ศู น ย์ วิ จั ย พื ช ไร่ ศู น ย์ วิ จั ย ปาล์ ม น้ า มั น หรื อ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรในพื นที่
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช อนุมัติได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 8 ในกรณีจ้าหน่ายหรือแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามันที่มิได้เป็นไปตามข้อ 7
ให้เป็นอ้านาจของอธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
ข้อ 9 กรมวิชาการเกษตร จะจ้าหน่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามันให้กับหน่วยราชการ
และภาคเอกชน เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ในปริมาณที่ผลิตได้ตามงบประมาณแต่ละปี และราคาจ้าหน่าย
ให้เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการก้าหนดราคาจ้าหน่ายพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ามัน
ของกรมวิชาการเกษตร
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ข้อ 10 หน่วยงานที่จ้าหน่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามันต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายละเอียด
การจ้าหน่าย ตลอดจนหลักฐานการเงินและการน้าเงินส่งคลังตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด
ข้อ 11 การแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามัน ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) เพื่อกระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกรทั่วประเทศ
(2) เพื่อการศึกษาหรือวิจัยหรือพัฒนา
(3) เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของทางราชการ
ข้อ 12 ให้หน่วยงานที่แจกจ่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามันแจ้งให้ผู้รับพันธุ์พืชไร่และปาล์ม
น้ามันรักษาชื่อพันธุ์ที่ได้รับแจกด้วย
ข้อ 13 ให้ ห น่ ว ยงานที่แ จกจ่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามัน บันทึกชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขอ
หรือผู้รับแจกไว้เป็นหลักฐานและจัดท้าบัญชีแสดงรายละเอียดการแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่ หรือปาล์มน้ามัน
เก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทังจัดท้าบัญชีควบคุมพัสดุตามระเบียบราชการ
ข้อ 14 ให้หน่วยงานที่จ้าหน่ายและแจกจ่ายพันธุพ์ ืชไร่ หรือปาล์มน้ามัน รายงานจ้านวนพันธุ์
ที่มีเหลืออยู่ให้ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่สังกัด สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
และกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทราบทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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ตารางจาหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่และปาล์มนามัน
ตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจาหน่ายและแจกจ่าย
พันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ามันของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562
ชื่อพืช
1. ข้าวโพด
2. ข้าวโพดข้าวเหนียว
3. ข้าวโพดฝักอ่อน
4. ข้าวโพดหวานพิเศษ
5. ข้าวฟ่าง
6. ฝ้าย
7. ถั่วเขียว
8. ถั่วเหลือง
9. ถั่วลิสงทั้งเปลือก
10. งา
11. ละหุ่ง
12. ปอกระเจา
13. ปอแก้วไทย
14. ปอคิวบา
15. มันสาปะหลัง
16. อ้อย
17. ทานตะวัน
18. เดือย
19. ถั่วหรั่ง
20. ปาล์มน้ามัน (เมล็ดงอก)
21. ปาล์มน้ามัน (ต้นกล้าอายุ 3-5 เดือน)
22. ปาล์มน้ามัน (ต้นกล้าอายุ 8-12 เดือน)

หมายเหตุ

สวร.
ศวร.
ศวป.
สวพ.
ศวพ.
กวม.
ศวม.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จ้านวนที่แจกจ่ายต่อราย
สวร./สวพ./ ศวร./ศวม./
กวม. ศวป./ศวพ.
30 กก.
3 กก.
10 กก.
3 กก.
10 กก.
1 กก.
10 กก.
1 กก.
30 กก.
3 กก.
30 กก.
3 กก.
100 กก.
15 กก.
150 กก.
45 กก.
250 กก.
50 กก.
10 กก.
1 กก.
20 กก.
2 กก.
5 กก.
0.5 กก.
15 กก.
1.5 กก.
15 กก.
1.5 กก.
4,000 ต้น
800 ต้น
4,000 ลา
1,000 ลา
10 กก.
1 กก.
30 กก.
3 กก.
50 กก.
5 กก.
2,000 เมล็ด
500 เมล็ด
2,000 ต้น
100 ต้น
500 ต้น
100 ต้น

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ามัน
ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

จ้านวนที่จ้าหน่ายต่อราย
สวร./สวพ./ ศวร./ศวม./
กวม. ศวป./ศวพ.
1,500 กก.
150 กก.
300 กก.
30 กก.
600 กก.
60 กก.
300 กก.
30 กก.
1,000 กก.
100 กก.
200 กก.
20 กก.
15,000 กก. 3,000 กก.
50,000 กก. 5,000 กก.
10,000 กก.
500 กก.
50 กก.
5 กก.
25 กก.
25 กก.
50 กก.
5 กก.
300 กก.
30 กก.
300 กก.
30 กก.
16,000 ต้น 4,000 ต้น
300,000 ลา 50,000 ลา
100 กก.
10 กก.
300 กก.
30 กก.
2,500 กก.
250 กก.
30,000 เมล็ด 5,000 เมล็ด
20,000 ต้น
1,000 ต้น
10,000 ต้น
1,000 ต้น
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ระเบียบกรมวิชาการเกษตร
ว่าด้วยการจาหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวนของกรมวิชาการเกษตร
พ.ศ. 2562
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงแนวทางการจาหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวนของกรมวิชาการเกษตร
ให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ สภาวะปัจ จุ บั นยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ เป็ น หลั ก ในการถื อ ปฏิ บัติ และตรวจสอบ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจาหน่ายและแจกจ่าย
พันธุ์พืชสวนของกรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกคาสั่งหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการจาหน่ายจ่ายแจกพันธุ์พืชสวนในส่วนที่กาหนด
ไว้แล้วหรือขัดแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 4 ระเบียบฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับแก่การแจกจ่าย หรือส่งมอบพันธุ์พืชสวนซึง่ จะต้องส่งมอบ
ให้แก่หน่วยงาน หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ ตามแผน หรือโครงการซึ่งมีข้อตกลงกับกรมวิชาการเกษตร
ไว้แล้ว
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“หน่ ว ยงาน” หมายถึง สถาบันหรือศูนย์วิจัยของกรมวิชาการเกษตรซึ่งผลิตพันธุ์พืชสวน
หรือมีพันธุ์พืชสวนไว้เพื่อการจาหน่ายและแจกจ่าย
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง ผู้อานวยการสถาบัน หรือผู้อานวยการศูนย์วิจัย ซึ่งผลิตพันธุ์พชื สวน
หรือมีพันธุ์พืชสวนไว้เพื่อการจาหน่ายและแจกจ่าย
“พันธุ์พืชสวน” หมายถึง พืชหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพันธุ์พืชสวนพันธุ์ดีที่ใช้ขยายพันธุ์ของไม้ผล
พืชผัก ไม้ดอก - ไม้ประดับ พืชสวนอุตสาหกรรม พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ทุกชนิด ซึ่งเป็นพืช
ที่อยู่ในความรับผิดชอบในการค้นคว้าและวิจัย และขยายพันธุ์ของสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
“พันธุ์ดี” หมายถึง พันธุ์พืชสวนที่เป็นพันธุ์หลัก พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนา พันธุ์ส่งเสริม
และพันธุ์ดีทั่วไป
“พันธุ์หลัก” หมายถึง พันธุ์ที่ขยายมาจากพันธุ์คัดซึ่งดาเนินการขยายพันธุ์โดยนักวิชาการเกษตร
หรือภายใต้การแนะนาดูแลของนักปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อรักษาความบริสุทธิ์และลักษณะประจาพันธุ์พืชนั้น ๆ
“พันธุ์รับรอง” หมายถึง พันธุ์ที่ผ่านการพิจารณารับรองโดยกรมวิชาการเกษตรว่าเป็นพันธุ์ดี
ที่มีลักษณะประจาพันธุ์ดีที่มีลักษณะประจาพันธุ์ทั้งทางพฤกษศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ตรงตาม
หลักฐานที่เสนอ
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“พันธุ์แนะนา” หมายถึง พันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก และทดสอบโดยนักปรับปรุงพันธุ์ มีข้อมูล
สนับสนุนว่าเป็นพันธุ์ที่ดี
“พันธุ์ส่งเสริม” หมายถึง พันธุ์รับรองที่ได้รับรองที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์ส่งเสริมโดย
คณะกรรมการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“พันธุ์ดีทั่วไป” หมายถึง พันธุ์ดีดั้งเดิมที่ปลูกเป็นการค้า แต่ยังไม่ได้เป็นพันธุ์จดทะเบียน
พันธุ์รับรอง และพันธุ์ส่งเสริม
“จาหน่าย” หมายถึง ขาย
“แจกจ่าย” หมายถึง ให้
“ผู้ ซื้ อ ” หมายถึ ง เกษตรกรหรื อ บุ ค คลทั่ ว ไป หรื อ นิ ติ บุ ค คลทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
หรือหน่วยราชการ
“ผู้ขอ” หมายถึง เกษตรกรหรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคล
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยราชการ
ข้อ 6 ให้หัวหน้าหน่วยงานกาหนดชนิดและปริมาณและแยกประเภทพันธุ์พืชสวนสาหรับ
การจาหน่ายและแจกจ่ายไว้ให้ชัดเจน
ข้อ 7 การเปลี่ยนปริมาณพันธุ์พืชสวนที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 6 ให้อยู่ในอานาจของหัวหน้า
หน่วยงาน
ข้อ 8 ให้หัวหน้าหน่วยงานกาหนดหรือมอบหมายให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ทาหน้าที่
ดูแลรักษาพันธุ์พืชสวนให้ชัดเจน
ข้อ 9 การจาหน่ายพันธุ์พืชสวน ให้ดาเนินการ ดังนี้
9.1 ให้จาหน่ายพันธุ์พืชสวนที่กาหนดไว้ เป็นพันธุ์จาหน่าย ตามข้อ 6
9.2 ให้จาหน่ายพันธุ์พืชสวนตามชนิดและราคาตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร
9.3 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายพันธุ์พืชสวน 3 นาย
9.4 ให้จาหน่ายเป็นเงินสด และจาหน่ายในวันและเวลาราชการ
9.5 ให้ อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ทุ ก ครั้ ง ที่ จ าหน่ า ย และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่า ด้ ว ยการเก็ บรั ก ษาเงิ น และน าส่ ง เงิ น ผลประโยชน์เ ป็ นรายได้แ ผ่ นดิ นส าหรับ
ส่วนภูมิภาคให้นาส่งเงิน ณ คลังจังหวัดที่หัวหน้าหน่วยงานนั้นเบิกจ่าย หรือสาหรับส่วนกลาง ให้นาส่งเงิน
ณ กองคลังกรมวิชาการเกษตร แล้วรายงานให้กรมวิชาการเกษตรผ่านสถาบันวิจัยพืชสวนทราบ
ข้อ 10 การแจกจ่ายพันธุ์พืชสวนให้ผู้มีอานาจอนุมัติแจกจ่ายพันธุ์ดี ตามชนิดและปริมาณ
ที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ตามความเหมาะสม ถ้าเกินอานาจผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยให้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะซื้อหรือขอพันธุ์พืชสวนต้องยื่นแบบคาขอพันธุ์พืชสวนต่อผู้มีอานาจ
อนุมัติ
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ข้อ 12 พัน ธุ์พืชสวนที่ใช้ในการจาหน่ายและแจกจ่ายต้องมีคุณภาพดีหรือมีขนาดและอายุ
ที่เหมาะสมที่ใช้เป็นพันธุ์ปลูก
ข้อ 13 การรายงานพันธุ์พืชให้ปฏิบัติ ดังนี้
13.1 ให้ศูนย์วิจัยจัดทารายงานการผลิต การจาหน่าย การแจกจ่าย และคัดทิ้ง
พันธุ์พืชสวนจานวนคงเหลือ ให้สถาบันวิจัยพืชสวนทราบ ทุกเดือน
13.2 ให้ ศู น ย์ วิ จั ย หรื อ สถาบั น วิ จั ย แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ท าหน้ า ที่
ตรวจสอบพันธุ์พืชสวนที่ตายหรือเสียหาย เสื่อมคุณสภาพไม่เหมาะสมที่ใช้ทาพันธุ์ทุกเดือน เพื่อหักจาก
บัญชีจาหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวน
13.3 ถ้ามีพันธุ์พืชสวนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตายหรือเสียหายในแต่ละเดือนเกินร้อยละยี่สิบ
ให้รายงานสถาบันวิจัยพืชสวน และดาเนินการขออนุมัติต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหาผู้รับผิดชอบต่อไป
13.4 ในกรณีพันธุ์พืชสวน ซึ่งเสื่อมคุณภาพไปไม่เหมาะสมที่จะใช้ทาพันธุ์ให้รายงาน
สถาบั น วิ จั ย พื ช สวน และด าเนิ น การขออนุ มั ติ ต่ อ อธิ บ ดี ก รมวิ ช าการเกษตรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพเพื่อทาลายต่อไป
ข้อ 14 พันธุ์พืชสวนพันธุ์ใด ซึ่งยังมิได้กาหนดราคาจาหน่าย หรือพันธุ์พืชที่ กาหนดราคา
จาหน่ายไว้แล้ว และเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงราคาจาหน่ายให้เหมาะสม ให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพืชสวนพิจารณากาหนดราคาและขออนุมัติกรมวิชาการเกษตร โดยออกเป็น
ประกาศของกรมวิชาการเกษตร จึงจาหน่ายได้
ข้อ 15 ให้ปิดประกาศราคาพันธุ์พืชสวนไว้ใ นที่เปิดเผยหรือบริเวณที่กาหนดไว้เป็นที่จาหน่าย
พันธุ์พืชสวนให้สังเกตเห็นได้ชัดเจน
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

1. ไม้ผล
1.1 ไม้ผลขนาดเล็ก (3×3 ม.)
1.2 ไม้ผลขนาดกลาง (6×6 ม.)
1.3 ไม้ผลขนาดใหญ่ (8×8 ม.)
1.4 เมล็ดพันธุ์มะละกอ
2. พืชสวนอุตสาหกรรม
2.1 กาแฟโรบัสต้า
2.2 กาแฟอะราบิก้า
2.3 ชา
2.4 โกโก้
2.5 แพสชั่นฟรุท
2.6 มะพร้าวอุตสาหกรรม
2.7 มะพร้าวน้ําหอม/หวาน
2.8 มะม่วงหิมพานต์
2.9 สับปะรด
2.10 มะคาเดเมีย

ชนิดพืช/ปัจจัยการผลิต

ต้น (1 ไร่)
ต้น (1 ไร่)
ต้น (1 ไร่)
กรัม (1 ไร่)

ต้น (1ไร่)
ต้น (1ไร่)
ต้น (1ไร่)
ต้น (1ไร่)
ต้น
ต้น (1ไร่)
ต้น (1ไร่)
ต้น (1ไร่)
ต้น (1ไร่)
ต้น (1ไร่)

178
50
25
100

167
400
1,600
100
50
25
40
45
4,000
20

334
800
3,200
200
100
50
80
90
8,000
40

356
100
50
200
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

ต้น
ต้น
ต้น
กรัม
835
2,000
8,000
500
250
125
200
225
20,000
100

890
250
125
500
ต้น ( 5 ไร่)
ต้น ( 5 ไร่)
ต้น ( 5 ไร่)
ต้น ( 5 ไร่)
ต้น
ต้น ( 5 ไร่)
ต้น ( 5 ไร่)
ต้น ( 5 ไร่)
ต้น ( 5 ไร่)
ต้น (5 ไร่)

ต้น ( 5 ไร่)
ต้น ( 5 ไร่)
ต้น ( 5 ไร่)
กรัม ( 5 ไร่)

1

1,670
4,000
16,000
1,000
500
250
400
450
40,000
200

1,780
500
250
1,000
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

ต้น
ต้น
ต้น
กรัม

จํานวนที่แจกจ่าย
ผู้อํานวยการศูนย์
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
รายย่อย
รายย่อย
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ

500
4,000
4,800
300
200
250
200
450
20,000
200

ต้น (3 ไร่)
ต้น (10 ไร่)
ต้น (3 ไร่)
ต้น (3 ไร่)
ต้น
ต้น (10 ไร่)
ต้น (5 ไร่)
ต้น (10 ไร่)
ต้น (5 ไร่)
ต้น (10 ไร่)

890 ต้น (5 ไร่)
220 ต้น (5 ไร่
125 ต้น (5 ไร่)
500 กรัม (5 ไร่)
1,000
8,000
9,600
600
400
500
400
900
40,000
400

1,780
440
250
1
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

ต้น
ต้น
ต้น
กิโลกรัม

จํานวนที่จําหน่าย
ผู้อํานวยการศูนย์
รายย่อย
หน่วยงาน
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ

หน่วยงานเสนอใหม่

ตารางการจําหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวน
ตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจําหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวนของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2562

5,000
40,000
48,000
3,000
2,000
2,500
2,000
4,500
200,000
2,000

8,900
2,200
1,250
5

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

ต้น
ต้น
ต้น
กิโลกรัม

ต้น
ต้น
ต้น
กิโลกรัม
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
300,000 ต้น
3,000 ต้น

7,500
60,000
72,000
4,500
3,000
3,750
3,000
6,750

13,350
3,300
1,875
8

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
หน่วยงาน
รายย่อย
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ
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3. พืชเครื่องเทศและสมุนไพร
3.1 วานิลลา
3.2 หมาก
3.3 พริกไทย
3.4 ตระกูลขิง
3.4 เจียวกู้หลาน
4. พืชผัก และพืชหัว
4.1 พืชผักตระกูลพริก มะเขือ
หอมแดง กะหล่ํา
4.2 พืชผักตระกูลถั่ว
4.3 พืชผักตระกูลแตง
4.4 ผักบุ้งจีน
4.5 มันฝรั่ง (ทุกพันธุ์)
4.6 มันเทศ (ทุกพันธุ์)
4.7 สะตอ
4.8 โหระพา กะเพรา แมงลัก
4.9 ชาโยเต้
4.10 กระเจี๊ยบเขียว

ชนิดพืช/ปัจจัยการผลิต

ต้น
ต้น
ต้น
กิโลกรัม
ต้น

100
125
250
250
1,250
25
50
50
250

กรัม
กรัม
กรัม
กิโลกรัม
ยอด
ต้น
กรัม
กิโลกรัม
กรัม

25 กรัม

25
50
300
50
250

ต้น
ต้น
ต้น
กิโลกรัม
ต้น

200
250
500
500
2,500
50
100
100
500

กรัม
กรัม
กรัม
กิโลกรัม
ยอด
ต้น
กรัม
กิโลกรัม
กรัม

50 กรัม

50
100
600
100
500

ต้น
ต้น
ต้น
กิโลกรัม
ต้น

500
625
1,250
1,250
6,250
125
250
250
1,250

กรัม
กรัม
กรัม
กิโลกรัม
ยอด
ต้น
กรัม
กิโลกรัม
กรัม

125 กรัม

125
250
1,500
250
1,250

ต้น
ต้น
ต้น
กิโลกรัม
ต้น

2

1,000
1,250
2,500
2,500
12,500
250
500
500
2,500

กรัม
กรัม
กรัม
กิโลกรัม
ยอด
ต้น
กรัม
กิโลกรัม
กรัม

250 กรัม

250
500
3,000
500
2,500

จํานวนที่แจกจ่าย
ผู้อํานวยการศูนย์
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
รายย่อย
หน่วยงาน
รายย่อย
หน่วยงาน
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ
ต้น
ต้น
ต้น (1ไร่)
กิโลกรัม (1 ไร่)
ต้น (0.25 ไร่)

1
500
1
1,000
5,000
100
200
200
1

ต้น
ต้น
ต้น
กิโลกรัม
ต้น

200 กรัม

200
400
2,400
400
2,000

กิโลกรัม
2 กิโลกรัม
กรัม
1 กิโลกรัม
กิโลกรัม
2 กิโลกรัม
กิโลกรัม
2,000 กิโลกรัม
ยอด
10,000 ยอด
ต้น
200 ต้น
กรัม
400 กรัม
กิโลกรัม (0.5 ไร่)
400 กิโลกรัม
กิโลกรัม
2 กิโลกรัม

100 กรัม

100
200
1,200
200
1,000

จํานวนที่จําหน่าย
ผู้อํานวยการศูนย์
รายย่อย
หน่วยงาน
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ

หน่วยงานเสนอใหม่

ต้น
ต้น
ต้น
กิโลกรัม
ต้น

10
5
10
10,000
50,000
1,000
2
2,000
10

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ยอด
ต้น
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

1 กิโลกรัม

1,000
2,000
12,000
2,000
10,000

ต้น
ต้น
ต้น
กิโลกรัม
ต้น

15
8
15
15,000
75,000
1,500
3
3,000
15

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ยอด
ต้น
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

2 กิโลกรัม

1,500
3,000
18,000
3,000
15,000

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
รายย่อย
หน่วยงาน
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ
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5. ไม้ดอกไม้ประดับ
(ทุกชนิด/ทุกพันธุ์)
5.1 หน้าวัว
5.2 ปทุมมา
5.3 ดาหลา
5.4 เบญจมาศ

ชนิดพืช/ปัจจัยการผลิต

125
125
100
1,250

ต้น/หัว
ต้น/หัว
หน่อ
ยอด

250
250
200
2,500

ต้น/หัว
ต้น/หัว
หน่อ
ยอด

625
625
500
6,250

ต้น/หัว
ต้น/หัว
หน่อ
ยอด

3

1,250
1,250
1,000
12,500

ต้น/หัว
ต้น/หัว
หน่อ
ยอด

จํานวนที่แจกจ่าย
ผู้อํานวยการศูนย์
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
รายย่อย
หน่วยงาน
รายย่อย
หน่วยงาน
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ

500
500
400
5,000

ต้น/หัว
ต้น/หัว
หน่อ
ยอด

1,000
1,000
800
10,000

ต้น/หัว
ต้น/หัว
หน่อ
ยอด

จํานวนที่จําหน่าย
ผู้อํานวยการศูนย์
รายย่อย
หน่วยงาน
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ

หน่วยงานเสนอใหม่

5,000
5,000
4,000
50,000

ต้น/หัว
ต้น/หัว
หน่อ
ยอด

7,500
7,500
6,000
75,000

ต้น/หัว
ต้น/หัว
หน่อ
ยอด

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
รายย่อย
หน่วยงาน
ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร
ว่าด้วยการจาหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร
พ.ศ. 2562
โดยที่ เ ห็ น เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แนวทางการจ าหน่ า ยและแจกจ่ า ยปั จ จั ย การผลิ ต ของ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อเป็นหลักในการถือปฏิบัติและตรวจสอบ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะ
ปัจจุบันยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจาหน่ายและแจกจ่าย
ปัจจัยการผลิต ของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“ปัจจัยการผลิต” หมายถึง
(1) จุลินทรีย์ป้องกันกาจัดโรค แมลง ไรและสัตว์ศัตรูพืช (ตัวห้า ตัวเบียน ไส้เดือนฝอย
กาจัดแมลงศัตรูพืช เหยื่อโปรตัวซัว ไวรัส NPV หัวเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น) ชุดตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืช
แอนติซิรัม และตาพันธุ์พืชตระกูลส้มปลอดโรคกรีนนิ่ง และทริสเตซ่า เชื้อพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์ เชื้อเห็ดขยาย
หรือเชื้อเห็ดเพาะ หัวเชื้อไส้เดือนฝอยกาจัดแมลงศัตรูพืช
(2) ปุ๋ยชีวภาพ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากการนาจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหาร
หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช มาใช้ในการปรับปรุงบารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ
หรือทางชีวเคมี และให้หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยแบ่งออก ดังนี้
- ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา
- ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์
- ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
- ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
- หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์
- แหนแดง
(๓) ชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน หมายถึง ชุดตรวจสอบสาเร็จรูปที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
สารแอฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนในผลิตผลเกษตร และรวมถึงสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตชุดตรวจสอบฯ
ซึ่งประกอบด้วย
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

- ชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน
- สารแอนติซีรั่มบริสุทธิ์
- สารแอฟลาทอกซิน-เอ็นไซม์คอนจูเกต
“จาหน่าย” หมายความว่า ขาย
“แจกจ่าย” หมายความว่า ให้
ข้อ 4 ให้อธิบดีมีอานาจในการประกาศกาหนดราคาปัจจัยการผลิตได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะซื้อหรือขอปัจจัยการผลิตให้ยื่นความจานงต่อหน่วยงานผู้ผลิตปัจจัย
การผลิตนั้น
ข้อ 6 หน่วยงานที่จาหน่ายปัจจัยการผลิตต้องจัด ทาบัญชีแ สดงรายละเอียดการจาหน่ า ย
ปัจจัยการผลิต ตลอดจนหลักฐานการเงิน และการนาเงินส่งคลังตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 การแจกจ่ายปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เพื่อกระจายปัจจัยการผลิตไปสู่เกษตรกร
(2) เพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าทดลอง
(3) เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่น
(4) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของทางราชการ
ข้อ 8 ให้หน่วยงานที่แจกจ่ายปัจจัยการผลิต บันทึกชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขอหรือผู้รับแจกจ่าย
ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 9 กรมวิชาการเกษตร จะจาหน่ายปัจจัยการผลิต ให้กับเกษตรกร หน่วยราชการ
และเอกชนทั่ ว ไป ในปริ ม าณที่ ผ ลิ ต ได้ ต ามงบประมาณแต่ ล ะปี แ ละจั ด ท าบั ญ ชี แ สดงรายละเอี ย ด
การแจกจ่ายปัจจัยการผลิตเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งจัดทาบัญชีควบคุมพัสดุตามระเบียบราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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ตารางการจําหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิต
ตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจําหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562
ลําดับ

ปัจจัยการผลิต

หน่วยนับ

จํานวนที่แจกจ่ายต่อราย

จํานวนที่จําหน่ายต่อราย

สอพ./สวพ.

ศวพ.

สอพ./สวพ.

ศวพ.

ลิตร

1.8

ไม่มีแจกจ่าย

2

ไม่มีจําหน่าย

กระป๋อง
ก้อน

1.5

ไม่มีแจกจ่าย

10

ไม่มีจําหน่าย

250

ไม่มีแจกจ่าย

100

ไม่มีจําหน่าย

4 แตนเบียนไข่ Trichogramma sp.

ตัว

400,000

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีจําหน่าย

ไม่มีจําหน่าย

5 แตนเบียนหนอนแมลงดําหนามมะพร้าว

มัมมี่

200

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีจําหน่าย

ไม่มีจําหน่าย

6

แตนเบียนหนอนหัวดํามะพร้าว

ตัว

4,000

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีจําหน่าย

ไม่มีจําหน่าย

7 แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังสีชมพู

คู่

4,000

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีจําหน่าย

ไม่มีจําหน่าย

8 แมลงหางหนีบ
9 ชุดตรวจสอบ GLIFT Kit โรคเหี่ยวปทุมมา/มัน

ตัว
ตัวอย่าง

1,000
250

ไม่มีแจกจ่าย
ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีจําหน่าย
ไม่มีจําหน่าย

ไม่มีจําหน่าย
ไม่มีจําหน่าย

10 แอนติซีรั่ม CyMV

มิลลิลิตร

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีแจกจ่าย 10 (ขั้นต่ํา 1 มล.) ไม่มีจําหน่าย

11 แอนติซีรั่ม ORSV

มิลลิลิตร

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีแจกจ่าย 10 (ขั้นต่ํา 1 มล.) ไม่มีจําหน่าย

12 แอนติซีรั่ม PVX

มิลลิลิตร

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีแจกจ่าย 10 (ขั้นต่ํา 1 มล.) ไม่มจี ําหน่าย

13 แอนติซีรั่ม PVY

มิลลิลิตร

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีแจกจ่าย 10 (ขั้นต่ํา 1 มล.) ไม่มีจําหน่าย

ตา

125

ไม่มีแจกจ่าย

2

ไม่มีจําหน่าย

15 แอนติซีรั่ม Rs-ขิง

มิลลิลิตร

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีแจกจ่าย

1

ไม่มีจําหน่าย

16 แอนติซีรั่ม Rs-ปทุมมา

มิลลิลิตร

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีแจกจ่าย

1

ไม่มีจําหน่าย

17 แอนติซีรั่ม Rs-มันฝรั่ง

มิลลิลิตร

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีแจกจ่าย

1

ไม่มีจําหน่าย

18 แอนติซีรั่ม Burk-กล้วยไม้

มิลลิลิตร

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีแจกจ่าย

1

ไม่มีจําหน่าย

19 แอนติซีรั่ม Aacat-กล้วยไม้

มิลลิลิตร

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีแจกจ่าย

1

ไม่มีจําหน่าย

ชุด

100

ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มจี ําหน่าย

ไม่มีจําหน่าย

กิโลกรัม

ไม่มีแจกจ่าย

1

ไม่มีจําหน่าย

ไม่มีจําหน่าย

ศวพ.

22 หัวเชื้อไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย

ถุง

สทช./สวส.
4,000

สทช./สวส.
2,000

ศวพ.
ไม่มีจําหน่าย

23 เชื้อพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์

ขวด

24 เชื้อเห็ดตับเต่าบริสุทธิ์

ขวด

1 เชื้อไวรัส NPV
2 ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง แบบผงละลายน้ํา
3 เหยื่อโปรโตซัว

ฝรั่ง/ขิง

14 ตาพันธุ์พืชตระกูลส้มปลอดโรค

20 ชุดผลิตขยายไส้เดือนฝอยกําจัดแมลง
21 เมตาไรเซียม

200
300
กวป.
1

4
ไม่มีแจกจ่าย

ไม่มีจําหน่าย
800
ไม่มีแจกจ่าย
1,200
ไม่มีจําหน่าย
หน่วยงานอื่นๆ บ.สยามอินเตอร์ ควอลิตี้ จํากัด

32
ลําดับ
ปัจจัยการผลิต
25 ชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน

หน่วยนับ
ชุด

จํานวนที่แจกจ่ายต่อราย
190
10

จํานวนที่จําหน่ายต่อราย
ไม่มีจําหน่าย

(ใช้ในงานวิจัย)

26 สารแอนติซีรั่มบริสุทธิ์ (AFB1)

10

มิลลิลิตร

ไม่มีแจกจ่าย

40

ไม่มีแจกจ่าย

800

(ใช้ในงานวิจัย)

27 สารแอฟลาทอกซิน-เอ็นไซม์คอนจูเกต

400

ไมโครลิตร

(ใช้ในงานวิจัย)

28 ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา
29 ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์
- ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์1
- ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์2
- ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์3
30 ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
31 หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์
32 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
- ถั่วเขียว
- ถั่วเหลือง
- ถั่วลิสง
- ถั่วอื่น ๆ
33 แหนแดง

ถุง

กปผ./สวพ.
100

กปว./ศวพ.
20

กปผ./สวพ.
500

กปว/ศวพ
200

ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
ถุง

100
100
100
100
100

20
20
20
20
20

500
500
500
500
500

200
200
200
200
200

ถุง
ถุง
ถุง
ถุง
กก.

1,000
1,000
1,000
1,000
100

200
200
200
200
20

2

ใช้ระเบียบเงินทุนหมุนเวียน
ใช้ระเบียบเงินทุนหมุนเวียน
ใช้ระเบียบเงินทุนหมุนเวียน
ใช้ระเบียบเงินทุนหมุนเวียน
ไม่มีจําหน่าย
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หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง กาหนดราคาจาหน่ายพันธุ์พืชไร่ พ.ศ. 2562
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศราคาจาหน่าย
พัน ธุ์พืชสวน พืชไร่ พ.ศ. 2552 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดราคาจาหน่าย
พันธุ์พืชสวน พืชไร่ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอานาจ
ตามความในข้ อ 5 แห่ ง ระเบี ย บกรมวิ ช าการเกษตรว่ า ด้ ว ยการจ าหน่ า ยและแจกจ่ า ยพั น ธุ์ พื ช ไร่
และปาล์มนามันของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562 ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
จึงออกประกาศ ดังนี
ข้อ 1 ประกาศนี เรีย กว่า “ประกาศกรมวิ ชาการเกษตร เรื่ อ ง ก าหนดราคาจาหน่ าย
พันธุ์พืชไร่ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดราคาจาหน่ายพันธุ์พืชสวน พืชไร่
พ.ศ. 2552
3.2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดราคาจาหน่ายพันธุ์พืชสวน พืชไร่
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559
ข้อ 4 ราคาจาหน่ายพันธุ์พืชไร่ ให้เป็นไปตามอัตรา ดังนี
ข้าวโพดไร่พันธุ์ผสมเปิด
กิโลกรัมละ
20 บาท
ข้าวโพดไร่สายพันธุ์แท้
กิโลกรัมละ
200 บาท
ข้าวโพดไร่พันธุ์ลูกผสม
กิโลกรัมละ
70 บาท
ข้าวโพดข้าวเหนียว/เทียนผสมเปิด
กิโลกรัมละ
25 บาท
ข้าวโพดข้าวเหนียว/เทียนสายพันธุ์แท้
กิโลกรัมละ
400 บาท
ข้าวโพดข้าวเหนียว/เทียนลูกผสม
กิโลกรัมละ
180 บาท
ข้าวโพดฝักอ่อนผสมเปิด
กิโลกรัมละ
25 บาท
ข้าวโพดฝักอ่อนสายพันธุ์แท้
กิโลกรัมละ
200 บาท
ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม
กิโลกรัมละ
70 บาท
ข้าวโพดหวานพิเศษ
กิโลกรัมละ
50 บาท
ข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้
กิโลกรัมละ
800 บาท
ข้าวโพดหวานลูกผสม
กิโลกรัมละ
400 บาท
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หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

ข้าวฟ่าง
ข้าวฟ่างหวาน
ฝ้าย
ถั่วเขียวชันพันธุ์ขยาย
ถั่วเขียวชันพันธุ์จาหน่าย
ถั่วเหลืองชันพันธุ์ขยาย
ถั่วเหลืองชันพันธุ์จาหน่าย
ถั่วเหลืองฝักสดชันพันธุ์ขยาย
ถั่วเหลืองฝักสดชันพันธุ์จาหน่าย
ถั่วลิสงทังเปลือกชันพันธุ์ขยาย
ถั่วลิสงทังเปลือกชันพันธุ์จาหน่าย
งา
มันสาปะหลัง
สบู่ดา
อ้อยหีบนาตาล
อ้อยคันนา
อ้อยเคียว
ทานตะวัน
เดือย
ถั่วหรั่ง
ถั่วพุ่ม (เมล็ด)
ถั่วพุ่มฝักสด
สบู่ดา (เมล็ดพันธุ์)
ปาล์มนามัน (เมล็ดงอก)
ปาล์มนามัน (กล้าเล็ก อายุ 3 - 5 เดือน)
ปาล์มนามัน (กล้าใหญ่ อายุ 8 - 12 เดือน)

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
ต้นละ
ต้นละ
ลาละ
ลาละ
ลาละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
เมล็ดละ
ต้นละ
ต้นละ

15
20
15
40
30
25
22
120
80
45
40
50
1
5
1
5
5
50
20
120
25
80
50
13
30
55

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง กาหนดราคาจาหน่ายพันธุ์พืชสวน พ.ศ. 2562
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศราคาจาหน่าย
พัน ธุ์พืชสวน พืชไร่ พ.ศ. 2552 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดราคาจาหน่าย
พันธุ์พืชสวน พืชไร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอานาจ
ตามความในข้อ 9 แห่ ง ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจาหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชสวน
ของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562 ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงออกประกาศ
ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดราคาจาหน่ าย
พันธุ์พืชสวน พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดราคาจาหน่ายพันธุ์พืชสวน พืชไร่
พ.ศ. 2552
3.2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดราคาจาหน่ายพันธุ์พืชสวน พืชไร่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ราคาจาหน่ายพันธุ์พืชสวน ให้เป็นไปตามอัตรา ดังนี้
กลุ่มพืชสวนอุตสาหกรรม
กาแฟโรบัสต้า (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)
ต้นละ
15 บาท
กาแฟโรบัสต้า (เสียบยอด)
ต้นละ
20 บาท
กาแฟอาราบิก้า (เพาะเมล็ด)
ต้นละ
7 บาท
กาแฟอาราบิก้า (ระยะปีกผีเสื้อ)
ต้นละ
2 บาท
เมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้า
กิโลกรัมละ 1,300 บาท
เกาลัดจีน
ต้นละ
60 บาท
โกโก้ (เพาะเมล็ด)
ต้นละ
12 บาท
ชา (ชาจีน/ชาอัสสัม)
ต้นละ
10 บาท
ชา อายุไม่เกิน 6 เดือน (ความสูง 8 - 10 นิ้ว) ต้นละ
5 บาท
ชา อายุ 6 เดือนขึ้นไป (ความสูง 11 - 15 นิ้ว) ต้นละ
10 บาท
มะคาเดเมีย
ต้นละ
80 บาท
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มะพร้าวลูกผสม
มะพร้าวลูกผสม
มะพร้าวน้าหอม
มะพร้าวพันธุ์ไทย
มะพร้าวกะทิลูกผสม
มะม่วงหิมพานต์ (เสียบยอด)
กลุ่มไม้ผล
กล้วย (แยกหน่อ)
กล้วย (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)
กล้วย (ผ่าหน่อ)
ทุเรียน
มังคุด
ลองกอง
เงาะ
ชมพู่ (กิ่งตอน)
ชมพู่ (กิ่งชา)
ฝรั่ง (กิ่งตอน)
มะขามหวาน (กิ่งทาบ)
มะขามเปรี้ยว (กิ่งทาบ)
มะนาว (กิ่งตอน)
มะนาว (ติดตา/เสียบยอด)
มะนาว (พิจิตร)
มะนาวปลอดโรค
มะม่วง
มะไฟจีน (เพาะเมล็ด)
มะไฟจีน (กิ่งทาบ)
มะไฟจีน (ติดตา/เสียบยอด)
มะยงชิด (ท่าอิฐ)
มะละกอ (เมล็ดพันธุ์)
มะละกอ (ต้นกล้า 3 ต้น/ถุง)
มะเดื่อฝรั่ง
ลาไย

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผลละ
หน่อละ
หน่อละ
หน่อละ
หน่อละ
ต้นละ

18
30
30
30
50
30

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หน่อละ
15 บาท
หน่อละ
10 บาท
หน่อละ
20 บาท
ต้นละ
60 บาท
ต้นละ
50 บาท
ต้นละ
40 บาท
ต้นละ
50 บาท
ต้นละ
15 บาท
ต้นละ
10 บาท
ต้นละ
20 บาท
ต้นละ
25 บาท
ต้นละ
40 บาท
ต้นละ
20 บาท
ต้นละ
30 บาท
ต้นละ
30 บาท
ต้นละ
60 บาท
ต้นละ
35 บาท
ต้นละ
30 บาท
ต้นละ
25 บาท
ต้นละ
30 บาท
ต้นละ
50 บาท
กิโลกรัมละ 5,000 บาท
ต้นละ
10 บาท
ต้นละ
60 บาท
ต้นละ
20 บาท
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ลิ้นจี่
ลิ้นจี่ พันธุ์ นพ1
ส้มเขียวหวาน (ติดตา/เสียบยอด)
ส้มเขียวหวานปลอดโรค
ส้มไร้เมล็ด
เมล็ดพันธุ์ส้มต่างประเทศ
ส้มโอปลอดโรค
ส้มโอ (ติดตา/เสียบยอด)
สับปะรด - พันธุ์เพชรบุรี
สับปะรด - พันธุ์อื่น ๆ

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ต้นละ
25 บาท
ต้นละ
30 บาท
ต้นละ
50 บาท
ต้นละ
80 บาท
ต้นละ
80 บาท
กิโลกรัมละ 3,000 บาท
ต้นละ
55 บาท
ต้นละ
50 บาท
หน่อละ
3 บาท
หน่อละ
1 บาท

กลุ่มไม้ผลเมืองหนาว
บ๊วย
พลับ
พลัม
ท้อ
สาลี่
สตรอเบอรี่
อาโวกาโด (เพาะเมล็ด)

ต้นละ
ต้นละ
ต้นละ
ต้นละ
ต้นละ
ต้นละ
ต้นละ

กลุ่มสมุนไพรและเครื่องเทศ
มะขามป้อม (เพาะเมล็ด)
มะขามป้อม (เสียบยอด)
หมาก
พริกไทย (เสียบยอด)
ขมิ้นชัน
เจียวกู้หลาน
กระวาน
รางจืด
วนิลา (ความยาว 50 ซม.)

ต้นละ
ต้นละ
ต้นละ
ต้นละ
กิโลกรัมละ
ตันละ
ต้นละ
ต้นละ
ต้นละ

50
50
50
50
50
10
90

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10
50
15
40
30
16
30
5
300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

กลุ่มพืชผัก
มันฝรั่ง (G0)
มันฝรั่ง (G1)
มันฝรั่ง (G2)
มันฝรั่ง (G3)
ถั่วฝักยาว
ผักบุ้งจีน (เมล็ดพันธุ์)
มะเขือยาว (เมล็ดพันธุ์)
มะเขือเปราะ (เมล็ดพันธุ์)
ถั่วลันเตา
กะเพรา
โหระพา
แมงลัก
คะน้า (เมล็ดพันธุ์)
คะน้าใบ (เมล็ดพันธุ์)
คะน้าฮ่องกง (เมล็ดพันธุ์)
กวางตุ้ง (เมล็ดพันธุ์)
มะเขือเทศ (เมล็ดพันธุ์)
พริกขี้หนู
สะตอ (ติดตา)
ผักพื้นเมือง (เพาะเมล็ด)
มะระหวาน
ไผ่ (กิ่งตอน)

หัวละ
6 บาท
กิโลกรัมละ
25 บาท
กิโลกรัมละ
20 บาท
กิโลกรัมละ
18 บาท
กิโลกรัมละ
350 บาท
กิโลกรัมละ
100 บาท
กิโลกรัมละ
500 บาท
กิโลกรัมละ
500 บาท
กิโลกรัมละ
350 บาท
กิโลกรัมละ
500 บาท
กิโลกรัมละ
500 บาท
กิโลกรัมละ
500 บาท
กิโลกรัมละ
800 บาท
กิโลกรัมละ
500 บาท
กิโลกรัมละ
800 บาท
กิโลกรัมละ
500 บาท
กิโลกรัมละ 2,500 บาท
กิโลกรัมละ 2,500 บาท
ต้นละ
50 บาท
ต้นละ
10 บาท
ผลละ
10 บาท
ต้นละ
30 บาท

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
หน้าวัว (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)
หน้าวัว (แยกหน่อ)
ปทุมมา /กระเจียว (G0)
ปทุมมา /กระเจียว (G1)

ต้นละ
ต้นละ
หัวละ
หัวละ

20
25
12
6

บาท
บาท
บาท
บาท
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

ปทุมมา /กระเจียว (พันธุ์จาหน่าย)
ดาหลา
ว่านสี่ทิศ (G2)
หงส์เหิน
เบญจมาศ (ยอดปักชา)

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

หัวละ
ต้นละ
หัวละ
ต้นละ
ยอดละ

5
5
30
4
1

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

40

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง กาหนดราคาจาหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2562
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดราคาจาหน่าย
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอานาจ
ตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการจาหน่ายและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตของ
กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2562 ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงออกประกาศ
ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดราคาจาหน่ายปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดราคาจาหน่ายปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร พ.ศ. 2552
ข้อ 4 ราคาจาหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้เป็นไปตามอัตรา ดังนี้
เชื้อไวรัส NPV
ลิตรละ
1,500 บาท
ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง แบบผงละลายน้า
กระป๋องละ
150 บาท
หัวเชื้อไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย
ถุงละ
40 บาท
เชื้อพันธุ์เห็ดบริสุทธิ์
ขวดละ
50 บาท
เชื้อเห็ดตับเต่า
ขวดละ
45 บาท
เหยื่อโปรโตซัว
ก้อนละ
2 บาท
แตนเบียนไข่ Trichogramma sp.
ล้านตัว
35 บาท
ชุดตรวจสอบ GLIFT Kit โรคเหี่ยว
ตัวอย่างละ
80 บาท
ปทุมมา/มันฝรั่ง/ขิง
แอนติซีรั่ม CyMV
มิลลิลิตรละ
6,000 บาท
แอนติซีรั่ม ORSV
มิลลิลิตรละ
6,000 บาท
แอนติซีรั่ม PVX
มิลลิลิตรละ
6,000 บาท
แอนติซีรั่ม PVY
มิลลิลิตรละ
6,000 บาท
ตาพันธุ์พืชตระกูลส้มปลอดโรค
ตาละ
5 บาท
แอนติซีรั่ม Rs-ขิง
มิลลิลิตรละ
6,000 บาท
แอนติซีรั่ม Rs-ปทุมมา
มิลลิลิตรละ
6,000 บาท
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เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

แอนติซีรั่ม Rs-มันฝรั่ง
แอนติซีรั่ม Burk-กล้วยไม้
แอนติซีรั่ม Aacat-กล้วยไม้
ชุดผลิตขยายไส้เดือนฝอยกาจัดแมลง
ชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน
สารแอนติซีรั่มบริสุทธิ์ (AFB1)
สารแอฟลาทอกซิน - เอ็นไซม์คอนจูเกต
เชื้อราสาเหตุโรคพืชบริสุทธ์
เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชบริสุทธ์
หนอนกระทู้หอม/หนอนเจาะสมอฝ้าย/หนอนกระทู้ผัก
ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 2
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 3
ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

มิลลิลิตรละ
มิลลิลิตรละ
มิลลิลิตรละ
ชุดละ
ชุดละ
มิลลิลิตรละ
ไมโครลิตรละ
หลอดละ
หลอดละ
ตัวละ
ถุงละ (500
ถุงละ (500
ถุงละ (500
ถุงละ (500
ถุงละ (500
ถุงละ (200
ถุงละ (500

กรัม)
กรัม)
กรัม)
กรัม)
กรัม)
กรัม)
กรัม)

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

6,000
6,000
6,000
100
1,450
900
280
500
500
4
60
60
60
60
45
25
25

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คู่มือการใช้โปรแกรมงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
การเสนอแผนการปลูก การผลิต
1. การเข้าสู่ระบบ เปิด Browser ที่ใช้ในการเข้า Internet ตัวอย่างเช่น IE, Chrome หรือ Firefox (ผ่าน PC, Notebook
หรือ โทรศัพท์)
 ช่องทางที่ 1 ผ่านทางหน้าเว็ป กรมวิชาการเกษตร “รายงานสงป./พันธุ์พืช”
 ช่องทางที่ 2 http://me.doa.go.th

2. การลงชื่อเข้าใช้งาน

 สาหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ต้องลงทะเบียนรายละเอียดผู้บันทึกข้อมูลก่อน

 คลิก “ลงทะเบียน”
 ใส่ขอ้ มูลตามหน้าจอที่ปรากฏ

43
ส่วนที่ 1 บันทึกข้อมูล “การเสนอแผนการปลูก/ผลิต”
การเริ่มบันทึกข้อมูล
 เลือก “เสนอแผนการปลูก/ผลิต”

 คลิก “+” เพื่อเพิ่มประเภทพืช/ปัจจัยการผลิต ตามที่หน่วยงานจะเสนอแผนการผลิต

 กรอกรายละเอียด พืช/ปัจจัยการผลิต ที่หน่วยงานจะเสนอแผนการผลิต
เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม”บันทึก”

44
 เมื่อกดบันทึกแล้วจะได้ตามภาพ กรณีจะเสนอแผนการปลูก/ผลิต หลายชนิดพืช ให้คลิก “+” เพื่อเพิม่ พืชชนิดอื่นๆ

หมายเหตุ : หลังจากหน่วยปฏิบัตเิ สนอแผนการปลูก/ผลิต ครบทุกชนิด จานวนที่อนุมัติและงบประมาณยังไม่ปรากฏตัวเลข
จนกว่า กรมจะอนุมตั ิแผนการปลูก/ผลิต

45
คู่มือการใช้โปรแกรมงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
1. การเข้าสู่ระบบ เปิด Browser ที่ใช้ในการเข้า Internet ตัวอย่างเช่น IE, Chrome หรือ Firefox (ผ่าน PC, Notebook
หรือ โทรศัพท์)
 ช่องทางที่ 1 ผ่านทางหน้าเว็ป กรมวิชาการเกษตร “รายงานสงป./พันธุ์พืช”
 ช่องทางที่ 2 http://me.doa.go.th

2. การลงชื่อเข้าใช้งาน

 สาหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ต้องลงทะเบียนรายละเอียดผู้บันทึกข้อมูลก่อน

 คลิก “ลงทะเบียน”
 ใส่ขอ้ มูลตามหน้าจอที่ปรากฏ

46
ส่วนที่ 1 บันทึกข้อมูล แผน/ผลการผลิต
3. การบันทึกข้อมูล
3.1 การเริ่มบันทึกข้อมูล “แผนการผลิต”
 คลิก “+” เพื่อเพิ่มประเภทพืช/ปัจจัยการผลิต
ตามที่หน่วยงานได้รับแผนการผลิต
 กรอกรายละเอียด พืช/ปัจจัยการผลิต ที่หน่วยงานมี
แผนการผลิต เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม”บันทึก”

 จะปรากฏตารางแสดงรายการที่เพิ่มข้อมูลเข้าไป
 หมายเหตุ หากต้องการเพิ่มประเภทพืชอีก ให้คลิกเพิ่มข้อมูล ที่เครื่องหมาย “+”
3.2 การบันทึกข้อมูล “ปีงบประมาณ”

 คลิกเลือก ปีงบประมาณ
 แล้วคลิกเพิม่ ข้อมูล ที่เครื่องหมาย “+”

47

3.3 การบันทึกข้อมูล “การปลูก/การผลิต”



คลิกเลือก การปลูก/การผลิต

 แล้วคลิกเพิม่ ข้อมูล ที่เครื่องหมาย “+”

 ประเภทงบประมาณ คือแหล่งที่มา
ของงบประมาณ

48
 พิกัดภูมิศาสตร์(ละติจูด/
ลองจิจูด) ค้นหาได้จาก
Google map โดยค้นหาจาก
ชื่อสถานที่เช่นหมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ จังหวัด ที่ต้องการ
ทราบ
 คลิก ที่นี่มีอะไร จะปรากฏ
ตัวเลข ละติจดู /ลองจิจูด

3.4 การบันทึกข้อมูล “ผลผลิตและคุณภาพ”

 คลิกเลือก ผลผลิตและคุณภาพแล้ว
คลิกเพิ่มข้อมูล ที่เครื่องหมาย “+”

49

เพิ่มเติม


คือ วันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงก่อนเข้าสู่กระบวนการ process



คือ วันที่ผลผลิตมีความพร้อมในการจาหน่าย แจกจ่ายฯ สู่เกษตรกร

 ในกรณีที่มผี ลผลิตเข้ามามากกว่า 1 รอบ สามารถเพิม่ ที่เครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มผลผลิต
ส่วนที่ 2 การใช้ประโยชน์
3.5 การบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์
เลือกเมนูบันทึกข้อมูล -> การใช้ประโยชน์ แล้วคลิกเลือก “+”

 บันทึกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ประโยชน์ วัน/เดือน/
ปี ที่ มีการใช้ประโยชน์ และ เล่มที่/เลขที่
ใบเสร็จ(กรณีจาหน่าย), เลขหนังสือ(กรณีมี
ความขออนุเคราะห์)

50

เพิ่มเติม
 แนบหลักฐานการใช้ประโยชน์ (เช่น ใบเสร็จ,หนังสือขอความอนุเคราะห์ เป็นต้น)/หลักฐานความเสียหาย (เช่น
หนังสือรายงานความเสียหายแจ้ง, ภาพถ่าย)
 หากผู้ใช้ประโยชน์หนึ่งคน ใช้ประโยชน์พืชหลายชนิด ให้คลิกเพิ่มที่เครื่องหมาย “+”

51
3.6 การบันทึกข้อมูล ขยายผลสูก่ ลุ่มเป้าหมาย

52
ส่วนที่ 3 ข้อมูลผลผลิตคงเหลือ
3.7 บันทึกข้อมูลผลผลิตคงเหลือ (รายสัปดาห์)

 คลิกเลือกประเภทพืชหรือปัจจัยการผลิต ชนิดพืช ชั้นพันธุ์
พันธุ์พืช หน่วยนับและประเภทงบประมาณ
ที่หน่วยงานได้รับแผนการผลิต
 บันทึกตัวเลขยอดผลผลิตคงเหลือของพืชนั้นๆ
(กรอกทุกชนิดพืชที่มีผลผลิตคงเหลือ ณ ปัจจุบัน)
 อัพเดตยอดคงเหลือ พืชเดิม โดย คลิก แก้ไข ปรับตัวเลข และบันทึก

คู่มือการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัตงิ านและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2562 ของหน่วยงาน
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ผ่านระบบสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE)
เพื่อให้การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2562 ของหน่วยงานในกรมวิชาการ
เกษตรมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดทา
คู่มือการใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise เพื่อให้หน่วยงานใช้ประกอบในการบันทึกแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 1) ผลผลิต/โครงการ 2) ประเภทรายจ่าย 3)
ระยะเวลาการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 4) วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Scorecards
Cockpit Enterprise 5) วิธีการบันทึกข้อมูล

1) ผลผลิต/โครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมวิชาการเกษตรมีแผนการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 3
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 8 แผนงาน ประกอบด้วย 3 ผลผลิต และ 14 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความมั่นคง
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
6. โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
1. โครงการพัฒนาระบบการรับชาระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบผ่านด่านยาง
2. โครงการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (Application) สาหรับการตรวจสอบคุณภาพยาง
3. โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานรองพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1. ผลผลิต สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ผลผลิต พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
กิจกรรม : การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม : การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)
แผนงานรองวิจัยและนวัตกรรม
3. ผลผลิต งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรม : วิจัยและพัฒนา
กิจกรรม : การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
กิจกรรม : บริหารความหลากหลายทางชีวภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

2) ประเภทรายจ่าย
ให้บันทึกเงินงบประมาณที่ได้รับจริง รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการโอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการจัดสรรตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 และบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณตามจริงในแต่ละเดือน โดยตัด
ยอดให้ตรงกับ GFMIS รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหมวดเงินด้วย โดยแยกตามประเภทรายจ่าย จาแนกออกเป็น
5 ประเภท ได้แก่

งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือนที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ และพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และ
ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว กรณีหน่วยงานมีค่าจ้างเหมาแรงงานให้ระบุจานวนคนด้วย
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุง หรือเพื่อช่วยเหลือ แบ่งเป็น
1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กาหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบารุง สมาชิก
2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กาหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ และตามรายละเอียดที่
สานักงบประมาณกาหนด
งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สานักงาน
งบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

3) รอบเวลาในการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัตงิ านและการใช้จ่ายงบประมาณ และการแนบข้อมูล55
สนับสนุน ในระบบ Scorecards Cockpit Enterprise
3.1 บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในวันสุดท้ายของเดือน โดยตัดยอดการ
รายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 –
31 มีนาคม 2562 ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
3.2 บันทึกแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครบ 12 เดือน ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2
3.3 แนบไฟล์ข้อมูลสนับสนุนตามแบบรายงานของผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ (ตาราง ที่ 1)
3.3.1 การรายงานครั้งแรก
- รายงานแบบรายเดือน เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
- รายงานแบบรายไตรมาส รายงานแบบราย 6 เดือน เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2561 – 31 มีนาคม 2562 ภายในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2562
- รายงานแบบรายปี เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
3.3.2 การรายงานครั้งถัดไป
- รายงานแบบรายเดือน
แนบไฟล์ในระบบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- รายงานแบบรายไตรมาส
แนบไฟล์ในระบบภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส
- รายงานแบบราย 6 เดือน และ รายงานแบบรายปี แนบไฟล์ในระบบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้รายงานในโฟลเดอร์ รายงานสงป.301/302
(ไตรมาส 1 – 2) )ฉบับย่อ) ก่อน

4) วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise
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4.1 เข้าเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร (www.doa.go.th)
4.2. เลือกที่เมนู รายงานสงป./พันธุ์พืช

4.3 ดาวน์โหลดโปรแกรมบริหารจัดการตัวชี้วัด

5) วิธีการบันทึกข้อมูล
5.1 การเข้าระบบ
5.1.1 การลงชื่อเข้าใช้งาน โดยใส่ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
3

5.1.2 เลือกปีงบประมาณที่ต้องการเข้าไปบันทึก และแฟ้มที่ต้องการเข้ าไปบันทึก
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5.2 ส่วนประกอบของหน้าจอเริ่มต้น

ส่งออก : สามารถแปลงเป็นไฟล์นามสกุลอื่นได้
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ : เป็นทางลัดในการค้นหากิจกรรม/
ตัวชี้วัดที่ต้องการ
ย่อโครงสร้าง : ย่อ/ขยายโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

รายงาน : หน่วยงานผู้รับรองสามารถเรียกดูรายงานภาพรวมของเขตได้จากเมนูนี้

ข้อความ : สามารถบันทึกข้อความเพื่อใส่หมายเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
ของการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน
เอกสารแนบ : สามารถข้อมูลสนับสนุนด้านผลการปฏิบัติงาน หรืองานใช้จ่าย
งบประมาณ
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เมื่อคลิกขวาตรงตัวชี้วัดจะมีเมนูต่างๆ ดังนี้
ผลการปฏิบัติงาน : บันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : บันทึกแผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
เกณฑ์การให้คะแนน : เมื่อตั้งค่าเกณฑ์แต่ละตัวชี้วัด หน่วยงาน
จะสามารถอ่านผลจากมิเตอร์ของโปรแกรมได้

5.3 วิธีการบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5.3.1 เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการ (มีข้อความภายในวงเล็บ “งบประมาณ” หรือ “บาท”)
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5.3.2 การบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เมื่อเข้ามาเพื่อบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะเห็นว่า งบประมาณ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1) งบบุคลากร ( เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าจ้างประจา)
2) งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) โดยระหว่างค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ให้เลือก “ค่าใช้สอย” เท่านั้น
3) งบลงทุน (ครุภัณฑ์ และที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)
4) งบอุดหนุน
5) งบรายจ่ายอื่น

5.3.3 การบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หมายเหตุ :
- หากในเดือนที่บันทึกข้อมูล “มีงบผูกพัน” ให้รวมงบผูกพันกับงบประมาณที่เบิกจ่ายเลย
- ต้องบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะสามารถบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณได้
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5.4 วิธีการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน
5.4.1 เมื่อเลือกโครงการที่ต้องการบันทึกข้อมูลแล้ว เลือก “ตัวชี้วัด” ที่ต้องการ
5.4.2 ใส่แผนการปฏิบัติงาน ในช่อง “เป้าหมาย” และใส่ผลการปฏิบัติงาน ในช่อง “ผลงานที่ได้” ในแต่ละเดือน
โดยบันทึกผลเป็นรายเดือน โปรแกรมจะคานวณผลรวมเป็นรายไตรมาส และรายปีให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ :
- โปรแกรมจะแสดงวันที่บันทึกข้อมูลล่าสุดทุกครั้ง
- หากมีการแก้ไขข้อมูลเกินเวลาที่กาหนด โปรแกรมจะแสดงจานวนครั้งที่บันทึกเกินเวลา

5.5 การดูรายงาน และการส่งออกข้อมูล
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5.5.1 การดูรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน เมื่อบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน ในหน้าจอเริ่มต้น จะปรากฏข้อมูลที่
บันทึกไว้เป็นรายเดือน ผลรวมรายไตรมาส และผลรวมสรุปทั้งปี และสามารถส่งออกในรูปแบบไฟล์ Excel โดย
สามารถปรับแต่ง หรือเลือกข้อมูลเพื่อรายงานผลได้เลย

5.5.2 การดูรายงานแผน/ผลการการใช้จ่ายงบประมาณ
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5.6 การบันทึกเกณฑ์ตัวชี้วัด
ให้หน่วยงานใส่เกณฑ์ของแต่ละตัวชี้วัดในระดับต่างๆ โดยคานวณจากเป้าหมายประจาปี 2562 ดังนี้
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เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 1 = 10% ของเป้าหมายทั้งปี
ระดับที่ 2 = 25% ของเป้าหมายทั้งปี
ระดับที่ 3 = 50% ของเป้าหมายทั้งปี
ระดับที่ 4 = 75% ของเป้าหมายทั้งปี
ระดับที่ 5 = 100% ของเป้าหมายทั้งปี
ตัวอย่างการคานวณ
ในผลผลิตที่ 3 สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน หน่วยงาน สวพ.5 มีเป้าหมายการตรวจรับรองแหล่งผลิต
(ขิง/กาแฟ/ถั่วลิสง/กลุ่มพืชตระกูลถั่ว/กลุ่มพืชสมุนไพร/อื่นๆ) ในกิจกรรมตรวจติดตาม Q ของปีงบประมาณ 2562
จานวน 50 แปลง จะคานวณเกณฑ์ตัวชี้วัดได้ดังนี้
10% X 50 แปลง = 5 แปลง
ระดับที่ 1 = 10% ของเป้าหมายทั้งปี คานวณได้จาก
100
ระดับที่ 2 = 25% ของเป้าหมายทั้งปี คานวณได้จาก

25% X 50 แปลง = 12.5 ให้ใส่เป็น 13 แปลง
100

ระดับที่ 3 = 50% ของเป้าหมายทั้งปี คานวณได้จาก

50% X 50 แปลง = 25 แปลง
100

ระดับที่ 4 = 75% ของเป้าหมายทั้งปี คานวณได้จาก

75% X 50 แปลง = 37.5 ให้ใส่เป็น 38 แปลง
100

ระดับที่ 5 = 100% ของเป้าหมายทั้งปี คานวณได้จาก

100% X 50 แปลง = 50 แปลง
100

5.7 การแนบไฟล์ข้อมูลสนับสนุน
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เป็นการเพิ่มรายละเอียดของข้อมูล หรือรูปภาพในแต่ละกิจกรรม หรือ บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน รวมทั้งกรณีที่การใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในรูปแบบการ
แนบไฟล์ และ/หรือ การบันทึกเพิ่มเติม
5.7.1 เลือกผลผลิต/โครงการ ที่ต้องการแนบข้อมูลสนับสนุน แล้วเลือกตัวชี้วัด ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ”

5.7.2 การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

(2)

มะคาเดมีย

ต้น

(3)

ต้น

(

100

(7)

ผลผลิต
สะสม

6,000

(8)

แผน

4,000

-

4,054

)

(12)

(13)

หัวหน้าหน่วยงาน
(
โทรสาร :

0

(14)

จาหน่าย

ช่องที่ 4 (1,799)+ ช่องที่ 6 (600+100) + ช่องที่ 9 (0)

2,499

(11)

ว/ด/ป

ชื่อหน่วยงาน/
เกษตรกร/โครงการวิจัย

ช่องที่ 10 ของเดือนก่อนหน้า (0) + ช่องที่ 9
ของเดือนที่จัดทารายงาน (0)

0

(10)

ผลของปี 57 ที่เข้ามาในเดือน ต.ค.56 (0)
(ผลของปีงบประมาณ 2557)

ช่องที่ 7 ของเดือนก่อนหน้า (3,454) + ช่องที่ 6 (600)
ของเดือนที่จัดทารายงาน

600

0

(9)

ยอดรวม
ผลผลิตใน
ผลผลิตสะสม ในเดือนนี้
เดือนนี้

ปี 2557

ประจาเดือน ตุลาคม 2556

0

(15)

แจกจ่าย

)
วันที่ :

0

(16)

งานวิจัย

(17)

(18)

ภารกิจของกรม
งานผลิต
สนับสนุน
พันธุ์พืช
โครงการ

การใช้ประโยชน์

แบบติดตามความก้าวหน้างานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต/การใช้ประโยชน์

ตาแหน่ง
วันที่ :
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ :
โทรสาร : E-Mail :
โทรศัพท์ :
หมายเหตุ ตัดยอดการรายงานผลทุกวันที่ 25 ของเดือน และส่งกองแผนงานฯ ภายในสิ้นเดือนที่รายงาน ทาง Email: Plant_var2@yahoo.com

ผู้จัดทารายงาน:

100

(6)

ผลผลิตใน
เดือนนี้

ปี 2556

ผลของปี 56 ที่เข้ามาในเดือน ต.ค.56

10,000

(5)

แผน

ผลของปี 55 ที่เข้ามาในเดือน ต.ค.56
(ผลของปีงบประมาณ 2555)

แผนการผลิตปีงบประมาณ 2555

ปีปี 2555
2554

-

1,799

(4)

รวมยอด
คงเหลือ
ยกมา

ผลยกมาจากเดือน ก.ย.56 = 1,799

1

(1)

ลาดับ ชนิดพืช/พันธุ์/ปัจจัย หน่วย
ที่
การผลิต
นับ

หน่วยงาน………………………………………………..

ตัวอย่ าง กรณีหน่ วยงานมีแผนการผลิต ผ.2 ต่ อเนื่อง
(ผลการผลิตยังเข้ ามาไม่ ครบตามแผน)

(20)
0

(21)

(22)

(23)

(24)

เล่มที่เอกสาร
เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน

ช่องที่ 11 (2,499) - ช่องที่ 21 (0)
(ของเดือนที่จัดทารายงาน)

2,499

E-Mail :

ช่องที่ 14 (0) + ช่องที่ 15 (0) + ช่องที่ 16 (0) + ช่องที่ 17 (0)
+ ช่องที่ 18 (0) + ช่องที่ 19 (0) + ช่องที่ 20 (0)

(19)

ยอด
คุณภาพ
คงเหลือยก
ผลผลิต
เสียหาย รวมจ่ายในเดือนนี้
ไป
สารองภัยพิบตั ิ

รหัสหน่วยงาน

หน้า 21

(25)

หมายเหตุ

แบบ พป.56
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ชนิดพืช/พันธุ/์ ปัจจัยการผลิต

หน่วยนับ

รวมยอดคงเหลือยกมา

แผน (ปีกอ่ นหน้า)

ผลผลิตในเดือนนี้ (ปีกอ่ นหน้า)

ผลผลิตสะสม (ปีกอ่ นหน้า)

แผน (ปีปัจจุบัน)

ผลผลิตในเดือนนี้ (ปีปัจจุบัน)

ผลผลิตสะสม (ปีปัจจุบัน)

ยอดรวมผลผลิตเดือนนี้

ว/ด/ป

ชื่อหน่วยงาน/เกษตรกร/โครงการวิจัย

จาหน่าย

แจกจ่าย

งานวิจัย

งานผลิตพันธุ์พืช

สนับสนุนโครงการ

สารองภัยพิบัติ

เสียหาย

รวมจ่ายเดือนนี้

ยอดคงเหลือยกไป

คุณภาพผลผลิต

เล่มที่เอกสาร/เลขที่ไปเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

รายละเอียด

ลาดับที่

1

ช่องที่

ระบุปัญหา/อุปสรรค/สาเหตุความเสียหาย(ช่องที่ 20) ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน

ระบุเอกสารอ้างอิงที่แสดงหลักฐานการนาพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ในเดือนที่จัดทารายงาน

ระบุลักษณะทางคุณภาพของผลผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ในเดือนที่จัดทารายงาน

ระบุจานวนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ในเดือนที่จัดทารายงาน

ระบุผลรวมการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเดือนที่จัดทารายงาน

ระบุจานวนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ "เกิดความเสียหาย" ในเดือนที่จัดทารายงาน

-

-

-

หน้า 3

ช่องที่ 14 + ช่องที่ 15 + ช่องที่ 16 + ช่องที่ 17+ ช่องที่ 18 + ช่องที่ 19
+ ช่องที่ 20 (ของเดือนที่จัดทารายงาน)
ช่องที่ 11 - ช่องที่ 21 (ของเดือนที่จัดทารายงาน)

-

-

-

ระบุจานวนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้แล้วมีการนาไปใช้ประโยชน์เพือ่ "สนับสนุนงาน/โครงการต่างๆ ตามภารกิจของกรม" ในเดือนที่จัดทา
รายงาน

ระบุจานวนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้แล้วมีการนาไปใช้ประโยชน์เพือ่ "สารองภัยพิบัตติ ามภารกิจของกรม" ในเดือนที่จัดทารายงาน

-

-

-

-

-

-

ช่องที่ 4 + ช่องที่ 6 + ช่องที่ 9 (ของเดือนที่จัดทารายงาน)

ช่องที่ 10 (ของเดือนก่อนหน้า ) + ช่องที่ 9 (ของเดือนที่จัดทารายงาน)

-

-

ช่องที่ 7 (ของเดือนก่อนหน้า ) + ช่องที่ 6 (ของเดือนที่จัดทารายงาน)

-

-

ช่องที่ 22 (ของเดือนก่อนหน้า )

ระบุจานวนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้แล้วมีการนาไปใช้ประโยชน์เพือ่ ใช้ใน "งานผลิตพันธุ์ (ผ.2)" ในเดือนที่จัดทารายงาน

ระบุจานวนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้แล้วมีการนาไปใช้ประโยชน์เพือ่ ใช้ใน "งานวิจัย (ผ.1)" ในเดือนที่จัดทารายงาน

ระบุจานวนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้แล้วมีการนาไปใช้ประโยชน์โดยการ "แจกจ่าย" ในเดือนที่จัดทารายงาน

ระบุจานวนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้แล้วมีการนาไปใช้ประโยชน์โดยการ "จาหน่าย" ในเดือนที่จัดทารายงาน

ระบุชื่อหน่วยงาน/เกษตรกร/โครงการวิจัย ที่มีการนาพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์

ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่มีการใช้ประโยชน์งานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

จานวนผลผลิตคงเหลือจากเดือนที่ผ่านมารวมกับผลผลิตที่เกิดขึ้นในเดือนที่จัดทารายงาน

ผลผลิตทั้งหมดของ"ปีปัจจุบัน"ที่ผลิตได้นับถึงเดือนที่จัดทารายงาน

ผลผลิตของ"ปีปัจจุบัน"ที่เข้ามาในเดือนที่จัดทารายงาน

แผนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของปีปัจจุบัน

ผลผลิตทั้งหมดของ"ปีกอ่ นหน้า"ที่ผลิตได้นับถึงเดือนที่จัดทารายงาน

ผลผลิตของ"ปีกอ่ นหน้า"ที่เข้ามาในเดือนที่จัดทารายงาน

แผนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของปีที่ผ่านมา

ผลผลิตที่คงเหลือของ"เดือนก่อนหน้า"ที่ยกมาเดือนที่จัดทารายงาน

-

-

ระบุชนิดพืชและปัจจัยการผลิตตามแผนการผลิตของหน่วยงาน โดยในส่วนของชนิดพืชให้แยกพันธุ์พืชในแต่ละชนิด
เช่น มันสาปะหลัง แบ่งเป็น พันธุ์ระยอง 9 และระยอง 11 เป็นต้น

หน่วยนับตามชนิดพืชและปัจจัยการผลิตที่กาหนดตามแผนการผลิต

-

สูตรการคานวณ

ลาดับที่ของชนิดพืชและปัจจัยการผลิตตามแผนการผลิต

คาอธิบายการจัดทาแบบติดตามความก้าวหน้างานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต /การใช้ประโยชน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมวิชาการเกษตร
เพื่อให้เกิดระบบการรายงานทีด่ ีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานเห็นสมควรกาหนดขอบเขตการรายงานในแบบฟอร์มทีแ่ นบดังนี้
คาอธิบาย
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คำสั่ง........ชื่อหน่วยงำน...................
ที่ ......../.............
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนกำรผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยกำรผลิตของหน่วยงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ................
****************************************
ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. ................ชื่อหน่วยงาน .................. ได้รับจัดสรรงบประมาณการผลิต
พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ผลผลิต/โครงการ................................................... เพื่อให้การดาเนินการจัดการการ
ผลิ ต พั น ธุ์ พื ช และปั จ จั ย การผลิ ต ของหน่ ว ยปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต รงตามเป้ า หมาย จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะทางานการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 2 คณะ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. คณะทำงำนผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยกำรผลิต
๑. ชื่อ-สกุล......................................
ตาแหน่ง ............................ ประธานคณะทางาน
๒. ชื่อ-สกุล......................................
ตาแหน่ง ............................
คณะทางาน
๓. ชื่อ-สกุล......................................
ตาแหน่ง............................
คณะทางาน
๔. ชื่อ-สกุล......................................
ตาแหน่ง............................
เลขานุการ
โดยให้คณะทางานมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแผนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
2. ดาเนินงานกระบวนการผลิตพันธุ์พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
3. รายงานผลการดาเนินงานหัวหน้าหน่วยปฏิบัติทราบ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติมอบหมาย
2. คณะทำงำนติดตำมกระบวนกำรผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยกำรผลิต
1. ชื่อ-สกุล......................................
ตาแหน่ง ............................ ประธานคณะทางาน
๒. ชื่อ-สกุล......................................
ตาแหน่ง ............................
คณะทางาน
3. ชื่อ-สกุล......................................
ตาแหน่ง............................
คณะทางาน
4. ชื่อ-สกุล......................................
ตาแหน่ง............................
เลขานุการ
โดยให้คณะทางานมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ติดตามกระบวนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
2. รายงานผลการติดตามให้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติทราบ
๓. ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกิดประโยชน์ตอ่ กระบวนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ ........................................
(...........................................................)
ผู้อานวยการ….........…ชื่อหน่วยงาน…..........
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ใบส่งมอบพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต
หน่วยงาน............................................
ผลผลิต/โครงการ
ปีงบประมาณ
ชื่อผู้ส่งมอบ
ที่อยู่
ชนิดพืช/ปัจจัยการผลิต
ชนิดพันธุ์
ชั้นพันธุ์
Lot No.
วันที่ปลูก/ผลิต
วันพร้อมใช้ประโยชน์
จานวนที่ส่งมอบ
คุณภาพผลผลิต

หมายเหตุ

ลงชื่อ……………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………………………

(………………………………………………)
ผู้ส่งมอบ
วันที่ (……………./…..………../……………..)

(………………………………………………)
ผู้รับมอบ
วันที่ (……………./…..………../……………..)

1. คุณภาพผลผลิต หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพของผลผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ได้แก่ พืชไร่ เช่น เปอร์เซ็นต์ความงอก, เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ,
พืชสวน เช่น อายุต้นพันธุ์/กิ่งพันธุ์, ปัจจัยการผลิต เช่น อายุการใช้ประโยชน์ เป็นต้น
2. ผู้ส่งมอบ หมายถึง เกษตรกรเครือข่ายหรือเจ้าหน้าที่ผู้ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ที่ส่งมอบผลผลิตให้หน่วยปฏิบัติ
3. ผู้รับมอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่รับมอบผลผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตจากเกษตรกร/ผู้ส่งมอบ
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ใบเบิกพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต
หน่วยงาน............................................
ชื่อผลผลิต/โครงการ..............................................................................
ใบเบิกเลขที่.........../...............
วันที่...............เดือน..........................พ.ศ..................
ชื่อ....................................................................ที่อยู.่ .....................................................................................................
ตามหนังสื อ........................................ ลงวันที่....................................เรื่ อง....................................................
หน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร.......................................................................................................
หน่วยงานภายนอก .................................................................................................................................
เกษตรกร หมายเลขบัตรประชาชน
อื่นๆ.......................................................................................................................................................
ประเภทใช้ประโยชน์
จาหน่าย
แจกจ่าย
งานวิจยั
งานผลิตพันธุ์พืช
สนับสนุนภารกิจกรม สารองภัยพิบตั ิ
มีความประสงค์ขอเบิกพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต ดังนี้
1........................................................จานวน....................หน่วยนับ....................พื้นที่ปลูก............................................ไร่
2........................................................จานวน....................หน่วยนับ....................พื้นที่ปลูก............................................ไร่
4........................................................จานวน....................หน่วยนับ....................พื้นที่ปลูก............................................ไร่
5........................................................จานวน....................หน่วยนับ....................พื้นที่ปลูก............................................ไร่

ลงชื่อ..........................................................................
(................................................................)
ผูจ้ ่าย
............./................./.............
บันทึกบัญชีคุมแล้ว
ลงชื่อ..........................................................................
(...............................................................)
ผูล้ งบัญชี
........../................./.............

ลงชื่อ................................................................(ผู้เบิก)
(.............................................................)
ได้รับของ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ...............................................................................
(...................................................................)
ผูร้ ับของ
............/............./............
อนุมตั ิให้จ่ายได้
ลงชื่อ.............................................................................
(...............................................................)
ผูส้ งั่ จ่าย
........../................./.............

หมายเหตุ : ผู้จ่าย หมายถึง เจ้าหน้าที่ในคณะทางานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ลงบัญชี หมายถึง ผูบ้ ันทึกข้อมูลการรับและการจ่ายผลผลิต
ผู้สั่งจ่าย หมายถึง หัวหน้าหน่วยงาน
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ใบแจ้งผลผลิตเสียหาย
หน่วยงาน............................................
ผลผลิต/โครงการ
ปีงบประมาณ
ชื่อผู้แจ้ง
ชนิดพืช/ ปัจจัยการผลิต
ชนิดพันธุ์
ชั้นพันธุ์
Lot No.
วันที่ปลูก/ผลิต
พื้นที่เสียหาย

 พื้นที่หน่วยงาน
 พื้นที่เกษตรกร
ที่อยู่........................................................................................................................

จานวนพื้นที่เสียหาย
จานวนผลผลิตเสียหาย
สาเหตุความเสียหาย
หลักฐานแสดงความ
เสียหาย

 ผลการตรวจคุณภาพจากห้องปฏิบัติการ  ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ภาพถ่าย  อื่นๆ............................................

ลงชื่อ...…………………………………………………….…

ลงชื่อ...…………………………………………………….…

(………………………………………………)

(………………………………………………)

ประธานคณะทางานผลิตพันธุพ์ ืชและปัจจัยการผลิต

ประธานคณะติดตามกระบวนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

……………./…..………../…………….

……………./…..………../…………….

หมายเหตุ 1. ผู้แจ้ง หมายถึง เจ้าหน้าที่ ผูผ้ ลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
1. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

2. นายสุรเดช ปัจฉิมกุล

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

คณะทำงำน
1. นางพิสมัย จันทนมัฏฐะ

ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ

2. นางสุมนา งามผ่องใส

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพืชไร่
และพืชทดแทนพลังงาน

3. นายสนอง จรินทร

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน

4. นางสาวฉันทนา คงนคร

ผู้อานวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

กองแผนงานและวิชาการ

5. นางสาวภารดี ไวยคะณี

ผู้อานวยการกลุ่มแผนงาน
และวิเคราะห์งบประมาณ

กองแผนงานและวิชาการ

6. นางสาวปฏิมา ประภาสวัต

ผู้อานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

กองแผนงานและวิชาการ

7. นายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ

กองแผนงานและวิชาการ

8. นายเทวรัตน์ บูรณ์สวัสดิพ์ งษ์

นักวิชาการเกษตรชานาญการ

กองแผนงานและวิชาการ

9. นางสาวอัฐภรณ์ พันยา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กองแผนงานและวิชาการ

10. นางสาวธัญยธรณ์ ศรีเกษวุฒิวงศ์

นักวิชาการเกษตร

กองแผนงานและวิชาการ

11. นางสาวสรารี วีระวงศ์

นักวิชาการเกษตร

กองแผนงานและวิชาการ

แหล่งข้อมูล
1. กองแผนงานและวิชาการ
2. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
3. สถาบันวิจัยพืชสวน
4. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
5. สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
6. สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
7. กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

