
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 
 โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา เป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม
ร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการที่จะสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน  
ให้สอดคล้องกัน โดยมุ่งเน้นลดพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรังเพ่ือลดปริมาณผลผลิตข้าวที่ล้นตลาด และเพ่ิมผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด โครงการนี้เป็นการประสานพลังประชารัฐระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เพ่ือมุ่งหวัง
ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระบบการปลูกข้าว - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งการท างาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงานนั้น จ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องประสานรับกันอย่างแม่นย า ดังนั้น เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วนต้องท าความเข้าใจวิธีการด าเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือโครงการฉบับนี้ 
จะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถด าเนินงานตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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คู่มือ 
โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย “การตลาดน าการผลิต”การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
สร้างความสมดุลทางการตลาด การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยด าเนินการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
มีการบริหารสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุล เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีตลาดรองรับแน่นอน ผลผลิตไม่
ล้นตลาด เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสภาพภาคการเกษตร 
ในปัจจุบัน พบว่าเกษตรกรยังมีปัญหาหนี้สินอันเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูง ราคาผลผลิตตกต่ า ผลผลิตล้นตลาด 
ท าให้เกษตรกรมีภาระหนี้สินซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องเร่งจัดการลดภาระให้แก่เกษตรกร ภาครัฐจึงได้พักช าระหนี้สิน
ให้แก่เกษตรกรเป็นเวลา 3 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ระดมความคิดในการวางแผนเพื่อฟื้นฟูอาชีพของ
เกษตรกร สร้างอาชีพใหม่หรือทางเลือกพืชใหม่ให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ  
 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของประเทศไทยเป็นเวลายาวนาน ในปี 2560/61 มีพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด ประมาณ 
70 ล้านไร่ มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวไม่น้อยกว่า 3.7 ล้านครวัเรือน ผลผลิต 32.63 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็นข้าวนาปี 58.9 
ล้านไร่ ผลผลิต 24.07 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวนาปรัง 12.26 ล้านไร่ ผลผลิต 8.56 ล้านตันข้าวเปลือก ในขณะที่
ความต้องการข้าวของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีประมาณ 30.88 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งการผลิตเกินความต้องการ 
1.75 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเทียบเป็นพ้ืนที่การผลิตในฤดูนาปรัง ประมาณ 2.61 ล้านไร่ และจากการบริหารจัดการ
ตามแผนข้าวครบวงจรต้องการรักษาความสมดุลในการบริหารจัดการข้าว จ าเป็นต้องหากิจกรรมการเกษตรอ่ืน ๆ เพ่ือให้
เกษตรกรมีรายได้ในชว่งการปลกูข้าวนาปรัง 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในอุตสาหกรรมอาหารสตัว์ 
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปี และปัจจุบันพบว่า ผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ในปี 2559/60 คาดว่าอุตสาหกรรม 
อาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 8 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิต
ได้ในประเทศมีเพียง 5 ล้านตัน ท าให้ต้องน าเข้าพืชวัตถุดิบอ่ืนเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2560/61 
ภาครัฐได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามมาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร 
โดยจัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งrหลังนา ปี 2560/61 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ไม่ถูกต้อง และเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก 
ในพ้ืนที่ปลูกหลังนาฤดูแล้งที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้มีผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการ
ของตลาด และกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยด าเนินการในพื้นที ่ที ่มีความ
เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาม Zoning by Agri-map จ านวน 31 จังหวัด และสนับสนุนปัจจัยการ
เรียนรู้ให้กับเกษตรกรในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 67,503 ราย 
พ้ืนที่ 452,827.75 ไร่ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 905,655,500 บาท จากการประเมินผลผลิตเฉลี่ย (เบื้องต้น) ได้ผลผลิต 
1,000 กก./ไร่ คิดเป็นผลผลิตรวม ประมาณ 450,000 ตัน 
 อย่างไรก็ตาม จากผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น พบว่าไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
ให้เกิดความสมดุลได้ ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ภายในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด 
และหากไม่ปรับแผนการผลิตในภาพรวมของการปลูกข้าว จะน าไปสู่ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในด้านราคาข้าว
ที่อาจจะตกต่ า ผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้เพ่ิมภาระหนี้สินของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ จึงได้จัดท า “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา” เพ่ือปรับสมดุล
ของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มี
ความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับ
เกษตรกรในการลดรอบการปลูกข้าว อันเป็นการสร้างสมดุลอุปสงค์ อุปทาน เพ่ือลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคา
ผลผลิตตกต่ า และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการปรับแผนการผลิตให้
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 2.2 เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง  
 2.3 เพ่ือให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอกประเทศ 

3. พื้นที่ด าเนินการ 
ด าเนินการในพ้ืนที่เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง หรือพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

เช่น มีประวัติการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วได้ผลดี เป็นพ้ืนที่ในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทานที่มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการน้ าตลอดฤดูเพาะปลูก (พฤศจิกายน 61 - เมษายน 62) ทั้งนี้ ให้ทีมผู้จัดการพ้ืนที่
พิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่  และไม่ให้เกษตรกรมีความเสี่ยงในการปลูกในพ้ืนที่นั้นๆ เป็นหลัก โดยพ้ืนที่
ด าเนินการ จ านวน 33 จังหวัด ได้แก่ 

3.1 ภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค ์น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
แพร่ ล าพูน ล าปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี 

3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี และอุบลราชธานี 

3.3 ภาคกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท และสระบุรี 
3.4 ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี 

4. คุณสมบัติเกษตรกร 
 4.1 มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
 4.2 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
และพ้ืนทีต่้องมปีระวัติการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 2559 - 2561) ปีใดปีหนึ่ง ส าหรับกรณี
ที่เช่าที่ดินท านา ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน  
 4.3 มีความประสงค์ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาช่วงฤดูแล้ง โดยความสมัครใจ  
 4.4 พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพ้ืนที่นาในเขตชลประทาน หรือพ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการน้ าตลอดฤดูเพาะปลูก และมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
 4.5. เกษตรกรต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
เพ่ือใช้ในการขอรับเบี้ยประกันภัยกรณีเกิดภัยพิบัติ 

5. เป้าหมาย  
พ้ืนที่ด าเนินการ จ านวน 2 ล้านไร่  

6 ระยะเวลาด าเนินการ  กันยายน 2561 - กันยายน 2562 
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7. วิธีการด าเนินงาน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตร เพ่ือ
ด าเนินการปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตรภายใต้หลักการตลาดน าการผลิต ประกอบด้วยคณะท างาน  
ด้านต่าง ๆ จ านวน 4 คณะ ได้แก่  

1) คณะท างานคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญหรือมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ  
2) คณะท างานด้านการประสานงานการตลาดส าหรับเกษตรกร  
3) คณะท างานด้านส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
4) คณะท างานด้านการก าหนดมาตรการแรงจูงใจในการผลิตตามแผนการผลิตทางการเกษตร 

ในการนี้คณะท างานปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตร ได้ด าเนินการจัดท า โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

7.1 การเตรียมการ 
หน่วยงานภายใต้คณะท างานด้านการประสานงานการตลาดส าหรับเกษตรกรได้ร่วมกันด าเนินการ ดังนี้ 
7.1.1 การประมาณการผลผลิต ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ประมาณการ

ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยรวมในระดับจังหวัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลคาดการณ์ปริมาณผลผลิตของ
เกษตรกรในพ้ืนที ่

7.1.2 การติดตามสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปศุสัตว์ และ
กรมการค้าภายใน ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์  และควบคุมการน าเข้า
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สมดุลกับความต้องการใช้ภายในประเทศ เพ่ือไม่ให้ราคาผลผลิต
ภายในประเทศตกต่ า และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีเสถียรภาพในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ ให้กรมปศุสัตว์
ก าหนดสูตรอาหารสัตว์มาตรฐานกลางตามชนิดสัตว์ และช่วงอายุสัตว์ เพ่ือใช้ค านวณความต้องการผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

7.1.3 การก าหนดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการค้าภายใน ประสานกับภาคเอกชน ในการเจรจาการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลัง
ฤดูท านา วางระบบข้อมูลด้านการตลาดส าหรับกระจายจุดรวบรวม และรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่
ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกษตรกรมีความม่ันใจในด้านราคาและตลาด 

7.1.4 การวางแผนการรับซื้อสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการค้าภายใน ร่วมกับภาคเอกชน วางแผน 
การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยประสานภาคเอกชน และสหกรณ์การเกษตร เพ่ือตกลงความร่วมมือกันทางด้าน
การตลาด (MOU) ของปริมาณผลผลิต คุณภาพของสินค้า ราคารับซื้อเบื้องต้น และราคาตามกลไกตลาดที่กระทรวง
พาณิชย์ก าหนด 

7.1.5 การพัฒนาศักยภาพแหล่งรวบรวมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาศักยภาพการรวบรวมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสถาบันเกษตรกร โดยให้สถาบัน
เกษตรกรเป็นองค์กรกลไกด้านการตลาดในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้องค์ความรู้ด้านการตลาด สนับสนุน 
อุปกรณ์การตลาด และการเสริมสภาพคล่องแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ และเกษตรกรใน
การรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพ 

7.1.6 การกวดขันกับการลักลอบน าเข้าผลผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมการปกครอง กรมศุลกากร หน่วยรักษาความสงบตามแนวตะเข็บชายแดนที่ติดต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน) เข้มงวดกวดขันกับการลักลอบน าเข้าผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือไม่ให้ 
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การคาดการณ์ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คลาดเคลื่อน ส่งผลกระทบต่อการวางแผนด้านการผลิต และการตลาดไม่มี
ประสิทธิภาพ 

7.2 การก าหนดพื้นที่เป้าหมายและเขตส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 
หน่วยงานภายใต้คณะท างานคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญหรือมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ  

ได้ร่วมกันด าเนินการ ดังนี้ 
7.2.1 ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา ดังนี้ 

- พื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 
ตาม Zoning by Agri-map ของกรมพัฒนาที่ดิน ในพ้ืนที่ 33 จังหวัด 

- พื้นที่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หลังฤดูท านา ตาม Zoning by Agri-map ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยทีมผู้จัดการพ้ืนที่พิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพ
เหมาะสมในการส่งเสริม โดยอาจพิจารณาจากพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ า เช่น มีระบบสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ บ่อตอก บ่อบาดาล เป็นต้น ในพ้ืนที่ 33 จังหวัด ทั้งนี้ การพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
ทีมผู้จัดการพ้ืนที่อาจใช้ประวัติการใช้ที่ดินเดิมมาประกอบด้วย เช่น มีประวัติการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วได้ผลดี 
และขอให้ค านึงว่าไม่ให้เกษตรกรมีความเสี่ยงในการปลูกในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นหลัก 

7.2.2 กรมชลประทานวิเคราะห์จัดท าขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายที่กลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้น้ าในเขตชลประทาน 
มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนวางแผนและสนับสนุนการ
จัดสรรน้ า เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านาตามโครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมบริหารจัดการน้ าให้เป็นไปตามแผนและสอดคล้องกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูท านา และแจ้งพื้นท่ีเป้าหมายดังกล่าวให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร 

7.2.3 กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมชลประทานร่วมกันส ารวจ
ความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมาย และก าหนดเขตส่งเสริม
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 2 ล้านไร่ ในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูท านาในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ าที่ผ่านการเห็นชอบ
จากทีมผู้จัดการพ้ืนที่แล้ว เพ่ือน ามาวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 

7.2.4 ก าหนดผู้รับผิดชอบท าหน้าที่เป็นผู้จัดการพ้ืนที่ในแต่ละระดับ เพ่ือขับเคลื่อนและบริหาร
จัดการการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับกลุ่มผู้ผลิต ระดับ
จังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ (ส่วนกลาง) 

7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดู
ท านา ในระดับต่าง ๆ จ านวน ๔ คณะ ได้แก ่

7.3.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดู
ท านา ระดับกระทรวง (ภาคผนวก 9) 

มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน คณะกรรมการ ประกอบด้วย รองปลัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดี
กรมปศุสัตว์ เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการฯ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
และผู้อ านวยการส านักแผนงานและโครงการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 
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อ านาจหน้าที่ 
1) ก ากับ ดูแล ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับซื้อผลผลิตล่วงหน้า 

ระหว่างเกษตรกร กับ สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ผู้รับซื้อต่างๆ อย่างเป็นธรรมตามกฎหมายส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรพันธสัญญา 

2) ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ท่ีระบุในคู่มือโครงการ 
3) ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานโครงการ  
4) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการด าเนินงานโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5) สามารถปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานได้ตามความเหมาะสม 
6) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น 

7.3.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดู
ท านา ระดับจังหวัด (ภาคผนวก 10) 

มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด 
สหกรณ์จังหวัด ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
ปศุสัตว์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบพ้ืนที่
จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) ระดับ
จังหวัด ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ผู้แทนสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
ผู้แทนสมาคมการค้าพืชไร่ เกษตรจังหวัดเป็นคณะกรรมการเลขานุการ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็น
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

อ านาจหน้าที่ 
1) ท าหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการของจังหวัด และสอดคล้องกับ

นโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
ระดับกระทรวง 

2) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน และบริหารจัดการการผลิต จนถึงการรับซื้อ
ผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กับสถาบันเกษตรกร และบริษัท/ผู้ประกอบการ 

3) สนับสนุนให้มีการท าสัญญาซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างเกษตรกรกับสถาบัน
เกษตรกร และบริษัท/ผู้ประกอบการ ที่มีความพร้อมโดยระบุ ผู้รับซื้อ ราคาซื้อ และปริมาณรับซื้อ 

4) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการด าเนินงานโครงการแก่เกษตรกร  
5) ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการฯ ระดับอ าเภอ 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุน

การปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาระดับกระทรวงมอบหมาย 
7.3.3 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดู

ท านา ระดับอ าเภอ (ภาคผนวก 10) 
มีนายอ าเภอเป็นประธาน คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน

ปกครอง ท้องถิ่นอ าเภอ พัฒนาการอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ หรือเทียบเท่าของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ก านัน ในพ้ืนทีเ่ป้าหมายในการด าเนินโครงการ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา เกษตรอ าเภอเป็นเลขานุการ และนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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อ านาจหน้าที่ 
1) ก ากับ ดูแล แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการฯ ในระดับอ าเภอ และการด าเนินงาน

ของทีมผู้จัดการในระดับพ้ืนที่ ทั้งทีมที่ด าเนินการในพ้ืนที่สหกรณ์การเกษตร และนอกเหนือการดูแลของสหกรณ์การเกษตร 
2) รับสมัคร และบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศ และรายงานผลให้คณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาระดับจังหวัดทราบ 
3) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการด าเนินงานโครงการแก่เกษตรกร 
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการ

ปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาระดับจังหวัด มอบหมาย 
7.3.4 คณะท างานทีมผู้จัดการพื้นที่ (ภาคผนวก 10) 

1) พื้นที่ที่ดูแลโดยสหกรณ์การเกษตร  มีผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร เป็นประธาน 
คณะท างานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ผู้จัดการ ธ.ก.ส. 
สาขา ประธานนาแปลงใหญ่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตัวแทนเกษตรกรสมาชิก ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้แทน 
ผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต ผู้แทนการรับซื้อผลผลิต และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขาคณะท างาน 

2) พื้นที่ท่ีนอกเหนือการดูแลของสหกรณ์การเกษตร มีประธาน ศพก./เครือข่าย เป็นประธาน 
คณะท างาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา 
ประธานนาแปลงใหญ่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตัวแทนเกษตรกรสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนผู้จ าหน่ายปัจจัย
การผลิต ผู้แทนรับซื้อผลผลิต และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเลขาคณะท างาน 

อ านาจหน้าที่ 
1) วางแผนการผลิตตั้งแต่การปลูกถึงการเก็บเกี่ยว ได้แก่ ก าหนดวันปลูก จัดหาปัจจัยการผลิต 

ที่มีคุณภาพดีให้แก่สมาชิก การบริหารจัดการน้ า การเตรียมดิน การบริหารจัดการศัตรูพืช และการรวบรวมผลผลิต  
2) ติดตามก ากับดูแลการผลิตของเกษตรกรสมาชิกให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และสอดคล้อง 

ตามหลักวิชาการ  
3) ประสานการเก็บเกี่ยว รวบรวมผลผลิต และจ าหน่ายให้ผู้รับซื้อ 

ทั้งนี้ คณะท างานทีมผู้จัดการพ้ืนที่นอกการดูแลของสหกรณ์การเกษตรสามารถปรับเปลี่ยน/เพ่ิม ข้อความได้ตาม
ความเหมาะสม และความจ าเป็นของพ้ืนที่ 

7.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
7.4.1 การประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

1) การก าหนดแผนการจัดเวทีชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดแผนการจัดเวทีชุมชน และแจ้ง
ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ให้ด าเนินการจัดเวทีชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานภาคีในพ้ืนที่ 

2) การจัดเวทีชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ จัดเวทีชุมชนตามแผนที่ก าหนดเพ่ือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ที่มีความเหมาะสม 
เช่น ส านักงานเกษตรอ าเภอ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นต้น เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานโครงการ และรับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีคุณสมบัติ  และมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนมา
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามความสมัครใจ ตามพ้ืนที่การปลูกจริงโดยไม่จ ากัดพ้ืนที่ โดยเจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ใบสมัคร 
ได้ที่ http://rnc.doae.go.th โดยเน้นย้ าให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ 
และน าสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับข้อมูลกิจกรรมการเกษตรให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันหลังจากเกษตรกรปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งแผนการจัดท าเวทีชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
ทราบเพ่ือร่วมด าเนินการ ดังนี้ 
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- ทีมผู้จัดการในพื้นที่ สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ 
ด้านการผลิต และการตลาด ตลอดจนนโยบายการผลิตข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการผลิตที่สมดุลกับปริมาณ
ความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาด ส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ า และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ 
ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ตลอดจนเปรียบเทียบผลตอบแทนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับข้าวนาปรัง
เพ่ือประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 

- หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และ 
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ให้ข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูก การใช้พันธุ์ 
ทีเ่หมาะสม วิธีการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 

7.4.2 การบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมสหกรณ์ ชลประทาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน 
หรือผู้เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในระบบ http://rnc.doae.go.th เพ่ือประมวลผล และ
คัดกรองรายชื่อเกษตรกรผู้สมัครจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

7.4.3 ระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกร ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ และสถาบันเกษตรกร รับสมัครเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยเกษตรกร 
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และพื้นที่ท่ีจะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ก าหนดมาจากข้อ 7.2  

7.4.4 การปิดประกาศรายชื่อผู้สมัคร ปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หรือศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ และผ่านการคัดกรองในระบบสารสนเทศจะต้องมาตรวจสอบรายชื่อ 

- หากพบว่าไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อที่ส านักงานเกษตรอ าเภอในพ้ืนที่ ภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่ปิดประกาศ ทั้งนี้ หากเกินก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ 

- หากไม่มีการคัดค้านข้อมูล จะถือว่าเกษตรกรได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ  
7.4.5 การส่งรายชื่อเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้กับธ.ก.ส. และสหกรณ์การเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการรวบรวมรายชื่อ และคัดแยกเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการส่ง ธ.ก.ส และ สหกรณ์การเกษตร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. รายชื่อเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการ 
ส่งให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

2. รายชื่อเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร และมีความ
ประสงค์ขอรับสินเชื่อ จะส่งรายชื่อให้กับสหกรณ์การเกษตรเพ่ือขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสหกรณ์การเกษตร 
ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร จะส่งรายชื่อให้กับ ธ.ก.ส. เพ่ือขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
จาก ธ.ก.ส. ต่อไป 

7.4.6 การขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ 
1. กรณีขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. หลังจากที่ได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

และส่งรายชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. แล้ว เกษตรกรสามารถไปติดต่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ด้วยตนเอง 
โดย ธ.ก.ส. จะมีระยะเวลาในการด าเนินการอนุมัติสินเชื่อ ดังนี้ 

- กรณีที่ 1 เกษตรกรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และมีบัตรเกษตรสุขใจ จะใช้เวลาในการ
ด าเนินการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 3 - 5 วัน  

- กรณีที่ 2 เกษตรกรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว แต่ไม่มีบัตรเกษตรสุขใจ จะใช้เวลาในการ
ด าเนินการท าบัตร ประมาณ 15 วัน และพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 3 - 5 วัน รวมระยะเวลาที่เกษตรกร 
จะได้รับวงเงินสินเชื่อ 18 - 20 วัน 
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- กรณีที่ 3 เกษตรกรไม่ได้เป็นเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. จะใช้เวลาในการด าเนินการสมัคร 
เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. ประมาณ 5 วัน ท าบัตรประมาณ 15 วัน และพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 3 - 5 วัน 
รวมระยะเวลาที่เกษตรกรจะได้รับวงเงินสินเชื่อ 23 - 25 วัน 

เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อในบัตรเกษตรสุขใจแล้ว สามารถน าไปซื้อปัจจัย
การผลิต ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์รับช าระเงินด้วยบัตรเกษตรสุขใจ โดยเกษตรกรต้องแจ้งกับทางร้านว่าช าระเงิน 
ซื้อปัจจัยการผลิตโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ทั้งนี้ สามารถใช้ซื้อปัจจัย
การผลิตได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น ส าหรับการคิดอัตราดอกเบี้ย ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ย ณ วันที่
เกษตรกรใช้บัตรเกษตรสุขใจซื้อปัจจัยการผลิต มิใช่วันที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. 

2. กรณีขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรสามารถ 
ไปติดต่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. จะมีระยะเวลาในการด าเนินการอนุมัติสินเชื่อ ดังนี้ 

- กรณีที่ 1 สหกรณ์การเกษตรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว จะใช้เวลาในการด าเนินการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 3 - 5 วัน  

- กรณีที่ 2 สหกรณ์การเกษตรที่ไม่ได้เป็นเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. จะใช้เวลาในการด าเนินการ
สมัครสมาชิกเป็น ธ.ก.ส. ประมาณ 5 วัน และพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ประมาณ 3 - 5 วัน  

เมื่อสหกรณ์ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว สามารถน าไปบริหารจัดการสินเชื่อ 
ในขบวนการผลิตข้าวโพดหลังฤดูท านา ให้กับสมาชิก ตลอดจนการรวบรวม และรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จากเกษตรกร ทั้งนี้ การคิดอัตราดอกเบี้ย ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ย ณ วันที่สหกรณ์การเกษตรได้รับอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อจาก ธ.ก.ส. 

7.4.7 การด าเนินงานในพื้นที่ 
สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่ม และบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการรวมกันผลิต และรวมกัน

จ าหน่าย มีตลาดรองรับแน่นอน เช่น การรวมกลุ่มระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือการรวมกลุ่ม
สหกรณ์ เป็นต้น การด าเนินงานโครงการฯในพื้นท่ี แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานในพื้นที่ที่ดูแลโดยสหกรณ์การเกษตร 
1.1 ทีมผู้จัดการพ้ืนที่วางแผน ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน า และติดตามการด าเนินการผลิต 

และการตลาดให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ดูแลโดยสหกรณ์ฯ ทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

1.2 สหกรณ์การเกษตรจะท าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์ เช่น จ าหน่าย
ปัจจัยการผลิต รวบรวม และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนที่ดูแลของสหกรณ์ฯ ทั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ ตามหลักการและวิธีการของสหกรณ์ โดยสหกรณ์การเกษตรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
กระทรวงพาณิชย์เพ่ือประสานงานกับภาคเอกชนเป็นผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการ โดยสหกรณ์
การเกษตรอาจอ านวยความสะดวกพ้ืนที่เพ่ือเป็นจุดรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ภาคเอกชนมาใช้บริการ
สถานที่ (ถ้ามี) 

1.3 สหกรณ์การเกษตรสามารถบริหารจัดการ และจ าหน่ายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ได้เช่นเดียวกับภาคเอกชน 

2. การด าเนินงานในพื้นที่นอกเหนือการดูแลของสหกรณ์การเกษตร 
2.1 ทีมผู้จัดการพ้ืนที่วางแผน ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน า และติดตามการด าเนินการผลิต

และการตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นทีท่ีดู่แล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.2 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถซื้อปัจจัยการผลิตโดยใช้สินเชื่อผ่านบัตรเกษตรสุขใจ 

ของ ธ.ก.ส. 
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2.3 ทีมผู้จัดการพ้ืนที่ประสานงาน การรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ดูแลเพ่ือน า
ผลผลิตไปจ าหน่าย ณ จุดรับซื้อในพ้ืนที่ 

7.4.8 การถ่ายทอดความรู้ 
1. อบรมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกษตรกรเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งแก่เกษตรกร โดยหน่วยงานวิชาการภาครัฐและภาคเอกชน 
2. อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

และลดต้นทุนการผลิต เช่น เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งที่ถูกต้องและเหมาะสม เทคโนโลยีก่อนและ
หลังการเก็บเกี่ยว และวิธีการใช้แอพพลิเคชั่น เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมสหกรณ์ ชลประทาน 
พัฒนาที่ดิน และภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรในโครงการซื้อ ต้องส่งเจ้าหน้าที่
ของบริษัทไปร่วมอบรม และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ภาคผนวก 3) 

7.4.9 การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดท าโปรแกรมบริหารจัดการโครงการ โดยใช้แอพพลิเคชั่นในการก ากับ 

ติดตามให้ค าแนะน าการผลิต และการตลาดของเกษตรกรรายบุคคล ตลอดจนการก ากับแผนการผลิตของเกษตรกรรายแปลง 
จัดท า check list ที่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานในแปลง ตลอดจนก ากับแผนการผลิตของเกษตรกรรายแปลง เช่น ระบุช่วงเวลา 
การปลูก การให้น้ า การใส่ปุ๋ย การจัดการศัตรูพืช การประมาณการผลผลิต และการเก็บเกี่ยว โดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
สนับสนุนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้แจ้งเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เพ่ือสะดวกในการติดตามข่าวสาร 
 7.5 มาตรการจูงใจ 

หน่วยงานภายใต้คณะท างานด้านการก าหนดมาตรการแรงจูงใจในการผลิตตามแผนการผลิตทางการ
เกษตรได้ร่วมกันก าหนดมาตรการเพื่อดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

7.5.1 การจัดหาปัจจัยการผลิตและการเตรียมดิน เกษตรกรสามารถขอรับสินเชื่อเพ่ือสนับสนุน 
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านบัตรเกษตรสุขใจ 
กับร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการ ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01 โดยเรียกเก็บดอกเบี้ย
จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี วงเงินไร่ละ 2,000 บาท ไม่ต่ ากว่า 1 ไร่ต่อราย และไม่เกิน 
15 ไร่ต่อราย ก าหนดระยะเวลาช าระคืนไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันกู้ (ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ย ณ วันที่เกษตรกรใช้บัตร
เกษตรสุขใจซื้อปัจจัยการผลิต) กรณีมีเหตุจ าเป็นไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ตามความสามารถในการช าระหนี้ และที่มา
แห่งรายได้ของเกษตรกร ทั้งนี้ กรณทีีเ่กษตรกรไม่สามารถช าระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามก าหนดช าระ ให้ ธ.ก.ส. สามารถคิดดอกเบี้ย
เพ่ิมกับเกษตรกรเป็นไปตามประกาศของธนาคาร การพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ธ.ก.ส. ก าหนด โดยให้แยก
วงเงินกู้ และวงเงินค้ าประกันต่างหากจากวงเงินปกติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้ และให้แยกบัญชีสินเชื่อ
โครงการนี้ออกจากการด าเนินงานปกติของ ธ.ก.ส. เป็นการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service 
Account: PSA) 

กรณีการจัดหาปัจจัยการผลิต และการเตรียมดินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) โดย ธ.ก.ส. 
ให้สินเชื่อผ่านทางสหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.01 ต่อปี โดยเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยจากสหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ทั้งนี้ ให้สหกรณ์การเกษตร (สถาบัน
เกษตรกร) เรียกเก็บจากสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ซึ่งจะท าให้สมาชิกสหกรณ์
การเกษตรรับภาระดอกเบี้ยเท่ากับเกษตรกรรายคนที่กู้ผ่าน ธ.ก.ส. กรณีสหกรณ์การเกษตร (สถาบันเกษตรกร) ไม่
สามารถช าระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามก าหนดช าระ ให้ ธ.ก.ส. สามารถคิดดอกเบี้ยเพ่ิมกับสหกรณ์การเกษตร (สถาบัน
เกษตรกร) เป็นไปตามประกาศของธนาคาร การพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. ก าหนด โดยให้แยก
วงเงินกู้ และวงเงินค้ าประกันต่างหากจากวงเงินปกติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้ และให้แยกบัญชีสินเชื่อโครงการ
นี้ออกจากการด าเนินงานปกติของ ธ.ก.ส. เป็นการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA) 
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7.5.2 การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประสานเอกชนเพ่ือก าหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการ 
ตามนโยบายประชารัฐ โดยก าหนดราคารับซื้อไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 8 บาท ข้าวโพดเบอร์ 2 ความชื้นไม่เกิน 14.5% 
ณ หน้าโรงงานอาหารสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ลดทอนตาม
ชั้นคุณภาพ และระยะทางอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกร  

7.5.3 การประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรเม่ือประสบภัยพิบัติ โดยใช้การประกันภัยโครงการสานพลัง 
ประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา รัฐสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาท/ไร่ ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการตามพ้ืนที่การปลูกจริง โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่น ามาสมัครเข้าร่วมโครงการ หากพ้ืนที ่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับชดเชยไร่ละ 1,500 บาท และกรณีความ
เสียหายจากศัตรูพืช หรือโรคระบาดจะได้รับชดเชยไร่ละ 750 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา (ภาคผนวก 11) 

7.5.4 การสนับสนุนการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดย ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อผ่านทางสถาบันเกษตรกร
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยเรียกเก็บจากสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันกู้เพ่ือเสริมสภาพคล่อง 
แก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมตาม
คุณภาพ ทั้งนี ้ กรณีสถาบันเกษตรกรไม่สามารถช าระคืนหนี ้เงินกู้ได้ตามก าหนดช าระ  ให้ ธ.ก.ส. สามารถคิด
ดอกเบี้ยเพ่ิมกับสถาบันเกษตรกรเป็นไปตามประกาศของธนาคาร การพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. 
ก าหนด โดยให้แยกวงเงินกู้และวงเงินค้ าประกันต่างหากจากวงเงินปกติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้ และให้แยก
บัญชีสินเชื่อโครงการนี้ออกจากการด าเนินงานปกติของ ธ.ก.ส. เป็นการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service 
Account: PSA)  
 7.6 การบริหารโครงการ 

7.6.1 การขับเคลื่อนโครงการฯ โดยผ่านคณะท างานปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตรทั้ง 4 คณะท างาน
จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ (กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย สถาบันการเงิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และภาคเอกชน (ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ผู้รับซื้อผลผลิต กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร) เพ่ือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเขตชลประทาน 
และแหล่งน้ าทั่วไป 

7.6.2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และ ธ.ก.ส. เพ่ือเชิญชวนเกษตรกร และร่วมด าเนินการส ารวจความต้องการ
เบื้องต้นในการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกร 

7.6.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรและร่วมด าเนินการส ารวจความต้องการเบื้องต้นในการ 
เข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกร เพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการฯ เช่น การบริหารจัดการน้ า การก าหนดจุดรับซื้อ 
เป็นต้น 

7.6.4 ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ รับทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน โดยมุ่งเป้ารวมกลุ่มเกษตรกรตาม
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการน้ า การคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม การผลิต 
การตลาด และการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเพื่อน าไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง 

7.6.5 การติดตามประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันประเมินผลโครงการ สรุปบทเรียนร่วมกับเกษตรกร เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและ
เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานในทุกมิต ิ
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7.6.6 การติดตามเร่งรัดหนี้สินของเกษตรกรในโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังฤดูท านา ให้เป็นหน้าที่ของ ธ.ก.ส. (ในกรณีที่ใช้สินเชื่อของ ธ.ก.ส.) และสหกรณ์การเกษตร (ในกรณี 
ที่ใช้สินเชื่อของสหกรณ์) 

8.แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงานด าเนินการ 

1. ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ก.ย. 61 กสก. กสส , ชป. และ พด. 
และ ธ.ก.ส. 

1.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและ
ส ารวจความต้องการเข้าร่วม
โครงการฯ เบื้องต้นของเกษตรกร 

1 ก.ย.- 15 ต.ค. 61 กสก. กสส , ชป. และ พด. 
และ ธ.ก.ส. 

1.3 วางแผนการตลาด และ
ก าหนดราคากลาง 

ต.ค. 61 กสส. กสก. ชป. สศก. ปศ. คน. 
และภาคเอกชน 

1.4 ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายและเขต
การส่งเสริม 

ต.ค. 61 พด. ชป. กสก. กสส. และ สปก. 

1.5 ชี้แจงท าความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ ต.ค. 61 กสก. กสส , ชป. และ พด. 
และ ธ.ก.ส. 

1.6 จัดท าระบบและแอพพลิเคชั่น 
โครงการฯ 

ต.ค. 61 กสก. 

2. การประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 
และขอรับสินเชื่อ 

15 ต.ค. – 15 พ.ย. 61 กสก. กสส , ชป. และ พด. 
และ ธ.ก.ส. 

3. การด าเนินงานในพื้นที่   
3.1 จัดเวทีสร้างความเข้าใจ และ
รับสมัครเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกร 

ต.ค. 61 – ม.ค. 62 กสก. กสส , ชป. และ พด. 
ธ.ก.ส. และ ภาคเอกชน 

3.2 ถ่ายทอดความรู้การปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

1 พ.ย. 61 – 15 ม.ค. 62 กสก. กสส. ชป. พด. กวก. 
และภาคเอกชน 

3.3 จัดเวทีเพ่ือวางแผนการตลาด 
และแนะน าช่องทางในการติดต่อ 
สื่อสารโดยการใช้แอพพลิเคชั่น 

ต.ค. 61 กสส. สศก. คน. กสก. ชป. 
ทีมผู้จัดการพ้ืนที่ และภาคเอกชน 

3.4 ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผน 

พ.ย. 61 – พ.ค. 62 ทีมผู้จัดการพ้ืนที่ 

3.5 ประสานงาน รวบรวมผลผลิต
เพ่ือจ าหน่าย ณ จุดรับซื้อในพ้ืนที่ 

ต.ค. 61 – พ.ค. 62 ทีมผู้จัดการพ้ืนที่ 

3.6 การรับซื้อผลผลิต ก.พ. 62 – เม.ย. 62 กสส. และภาคเอกชน 
4. ประเมินผล และรายงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62 สศก. 
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9. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานหลัก   กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมพัฒนาที่ดิน  กรมชลประทาน 
 หน่วยงานสนับสนุน กรมวิชาการเกษตร  กรมปศุสัตว์  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  กรมการค้าภายใน 
กรมการปกครอง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
สมาคมประกันวินาศภัย  ภาคเอกชนผู้ผลิตปัจจัยการผลิต และรับซื้อผลผลิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติเกษตรกร 
1. มีสัญชาตไิทย บรรลุนิตภิาวะ 
2. เปนหัวหนาครัวเรือนใน ทบก. และพ้ืนท่ี
ประวัติการข้ึนทะเบียนผูปลูกขาวในชวง 3 ป
ยอนหลัง (ตั้งแตป 2559 – 2561) หรือปใด 
ปหน่ึง กรณีเชาท่ีดินทํานาใชหลักเกณฑเดียวกัน  
3. ประสงคปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ในนาชวงฤดูแลง โดยความสมัครใจ  
4. พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการบริหารจดัการนํ้า และมี
เอกสารสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
5. มีบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับ ธ.ก.ส.  

ข้ันตอนการรับสมัคร 

จัดเวที/รับสมัครเกษตรกร 
พิมพใบสมัครจาก http://rnc.doae.go.th 

บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ 

พิมพ/ปดประกาศรายชื่อ 

สงรายชื่อให ธ.ก.ส. และสหกรณ

 

สํารวจความตองการเบื้องตน/ประชาสัมพันธ 

เกษตรกรตรวจสอบขอมูล ภายใน 7 วัน 

การดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

ผังข้ันตอนการดําเนินงานโครงการ 

พ้ืนท่ีท่ีนอกเหนือการดูแลของสหกรณการเกษตร 

คณะทํางานดานการประสานการตลาดฯ (กสส. เปนเลขาฯ) 
วางระบบการรวบรวม เพ่ือจําหนายผลผลติ 

ณ จุดรบัซื้อผลผลิตในพ้ืนท่ี 

 

ทีมผูจัดการพ้ืนท่ี : ประธาน ศพก./เครือขาย (ประธาน) 
จนท.กสส . กสก . ชป  .พด.  ธ.ก.ส .สาขา ประธานนาแปลงใหญ  )ถามี (
อกม . ตัวแทนเกษตรกรสมาชิก ผูนําชุมชน ตัวแทนผูจําหนายปจจัย

การผลิต และตัวแทนผูรับซื้อผลผลิต 

วางแผนการผลิตและการตลาดรวมกับผูรับซื้อ 

ปรับปรุง ทบก  .หลังปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 15 วัน และ 
 download Application 

 

การถายทอดความรูการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวผานสื่อ 
และชองทางตาง ๆ (เชน application และเอกสาร) 

 

กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน 
 

พ้ืนท่ีท่ีดูแลโดยสหกรณการเกษตร 

สหกรณวางแผน รวบรวม รับซ้ือ และจําหนายผลผลติ 

ณ สหกรณการเกษตร 
(สามารถขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. เพื่อรวบรวมและรับซ้ือผลผลิต ดอกเบี้ยรอยละ 0.01) 

 

ทีมผูจัดการพ้ืนท่ี : ประธาน ศพก./เครือขาย (ประธาน) 
จนท.กสส . กสก . ชป  .พด.  ธ.ก.ส .สาขา ประธานนาแปลงใหญ  )ถามี (
อกม . ตัวแทนเกษตรกรสมาชิก ผูนําชุมชน ตัวแทนผูจําหนายปจจัย

การผลิต และตัวแทนผูรับซื้อผลผลิต 

วางแผนการผลิตและการตลาดรวมกับผูรับซ้ือ 

ปรับปรุง ทบก  .หลังปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 15 วัน และ 

 download Application 

การถายทอดความรูการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวผานส่ือ 
และชองทางตาง ๆ )เชน application และเอกสาร( 

 

กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน 
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ภาคผนวกท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังชวงเวลาการดําเนินงานโครงการ 
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ภาคผนวกที่ 3 

การปฏิบัติของเกษตรกร และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ที่เกษตรกรในโครงการซื้อไปปลูก 

 1. พันธุ์ข้าวโพด ควรใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมของหน่วยงานราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร 
หรือศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือพันธุ์ของภาคเอกชนที่ได้มาตรฐานและ
ไดข้ึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชกับกรมวิชาการเกษตร  

 2. การเตรียมพื้นที่ ไม่ควรเผาตอซังหรือฟางข้าวก่อนการไถพรวน โดยอาจขอรับการสนับสนุนน้้าหมัก
ชีวภาพจากหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผา 
เพราะการเผาตอซังข้าวจะท้าให้ดินเสื่อมสภาพความเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชในระยะยาว ส่งผลให้ผลผลิ ต 
ต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชอ่ืนๆ รวมทั้งข้าวในพ้ืนที่นั้นลดลง นอกจากนี้ยังท้าลายดิน น้้า แมลงศัตรู
ธรรมชาติ อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุอาหารหลัก (N-P-K) 

 3. ภาคเอกชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตวท์ี่เกษตรกรในโครงการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของบริษัทไปปลูก ต้องมีสถานที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อกลับได้ หากเมล็ดพันธุ์มีปัญหา และส่งเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทไปร่วมอบรม ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามแผนปฏิบัติ 
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ภาคผนวกที่ 4 
เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส 

1. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  
2. เอกสารประกอบการขอกู้เงิน เช่น  

  - ส้าเนาทะเบียนบ้าน  
  - แบบรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (กรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้คัดกรองและส่งแบบ 

รายชื่อเกษตรกรให้แก่ธนาคาร)  
  - แบบประเมินคุณลักษณะของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก 

ข้าวโพดหลังฤดูท้านา 
3. บัตรเกษตรสุขใจ (ถ้ามี)  
4. เบอร์โทรศัพท์มือถือ  
5. เอกสารการขอกู้เงิน  

  - ค้าขอ/สัญญากู้และเง่ือนไขการใช้บริการ โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก 
ข้าวโพดหลังฤดูท้านา 

- หนังสือค้้าประกัน (ถ้ามี)  
- หนังสือรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน (ถ้ามี)  
- หลักประกันจ้านอง (ถ้ามี) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QR Code รายชื่อร้านค้า 33 จังหวัดที่รับ บตัรเกษตรสุขใจ ของ ธ.ก.ส 

ในการซื้อปัจจัยการผลิต 
โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
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ภาคผนวกที่ 5 
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ภาคผนวกที่ 6 
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ภาคผนวกที่ 7 

แบบมอบอ านาจ 
ในการแสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 

 
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ................. 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...................................... นามสกุล ...................................................... ......... 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                             อยู่บ้านเลขท่ี................ หมู่ที่... .........
ต าบล..........................................อ าเภอ................................ จังหวัด.................................. ... มีที่ตั้งแปลงอยู่ที่  

หมู่ที่.............. ต าบล.................................อ าเภอ................................ .. จังหวัด ................................................... 

เป็นผู้มีรายชื่อตามทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ผู้ปลูกข้าว ปี 2559-2561 กับกรมส่งเสริมการเกษตร และมีความ
ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถ
เดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก ........................................................................................ .............. 

............................................................................................... .................................................................................. .. 

จึงขอมอบให้ นาย/นาง/นางสาว ............................................... นามสกุล........................................... ..................... 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                          อยู่บ้านเลขท่ี............. หมู่ที่...................... 

ต าบล .......................... อ าเภอ ...................................................... จังหวัด ........................ ...................................... 

ในฐานะเป็น .................................................................................... ท าการสมัครแทน ข้าพเจ้าฯ  
พร้อมนี้ได้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนเกษตรกร ให้ผู้รับมอบอ านาจ มาพร้อมนี้แล้ว 

 

 

            ........................................................   ........................................................ 

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

                        ผู้มอบอ านาจ                ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 
เอกสารประกอบการยื่นรับสมัคร กรณีมอบอ านาจ มีดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  

2. ส าเนาทะเบียนเกษตรกรของผู้มอบอ านาจ 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
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ภาคผนวกที่ 11 

(ร่าง) ค าสั่งจังหวัด ............................................ 

ที่ ........./............... 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา

ระดับจังหวัด  
……………………………………… 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด าเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา  โดยวัตถุประสงค์เพ่ือปรับ
สมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจาก
กิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการ
ผลิตสินค้า และลดการพ่ึงพาจากภายนอกประเทศ ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หลังฤดูท านาในพ้ืนที่ปลูกข้าวเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านาหรือพ้ืนที่
นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพและมีแหล่งน้ าตลอดฤดูเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านาตาม Zoning 
by Agri-map จ านวน 33 จังหวัด และได้ก าหนดมาตรการขับเคลื่อน ประสานงาน ควบคุม ติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุน  
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาด าเนินการ
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ......... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. .............. ซึ่งได้แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ระดับจังหวัด มีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา
ระดับจังหวัด  

องค์ประกอบ 
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด     ประธานกรรมการ 
1.2 ปลัดจังหวัด      คณะกรรมการ 
1.3 ท้องถิ่นจังหวัด     คณะกรรมการ 
1.4 สหกรณ์จังหวัด     คณะกรรมการ 
1.5 ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด   คณะกรรมการ 
1.6 ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัด  คณะกรรมการ 
1.7 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด     คณะกรรมการ 
1.8 ปศุสัตว์จังหวัด     คณะกรรมการ 
1.9 พาณิชย์จังหวัด     คณะกรรมการ 
1.10 อุตสาหกรรมจังหวัด     คณะกรรมการ 
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1.11 ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  คณะกรรมการ 
ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด 

1.12 ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตร  คณะกรรมการ 
และสหกรณ์การเกษตรจังหวัด 

1.13 ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คณะกรรมการ 
สินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) จังหวัด 

1.14 ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด   คณะกรรมการ 
1.15 ผู้แทนสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย   คณะกรรมการ 
1.16 ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย   คณะกรรมการ 
1.17 ผู้แทนสมาคมการค้าพืชไร่    คณะกรรมการ 
1.18 เกษตรจังหวัด     คณะกรรมการและเลขานุการ 
1.19 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด    คณะกรรมการ 
        และผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 
1. ท าหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการของจังหวัด และสอดคล้องกับ

นโยบายของคณะกรรมการอ านวยการโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา
ระดับกระทรวง  

2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและบริหารจัดการการผลิต จนถึงการรับซื้อ
ผลผลิต ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสถาบันเกษตรกร บริษัท/ผู้ประกอบการ 

3. สนับสนุนให้มีการท าสัญญาซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างเกษตรกรกับสถาบัน
เกษตรกร บริษัท/ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม โดยระบุ ผู้รับซื้อ/ราคาซื้อ/ปริมาณรับซื้อ 

4. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการด าเนินงานโครงการแก่เกษตรกร  
5. ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการฯ ระดับอ าเภอ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการ

ปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาระดับกระทรวงมอบหมาย 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา
ระดับอ าเภอ  

องค์ประกอบ 
2.1 นายอ าเภอ      ประธานกรรมการ 
2.2 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  คณะกรรมการ 
2.3 ท้องถิ่นอ าเภอ     คณะกรรมการ 
2.4 พัฒนาการอ าเภอ     คณะกรรมการ 
2.5 หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ หรือเทียบเท่า  คณะกรรมการ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นท่ีอ าเภอ 
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2.6 ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา     คณะกรรมการ 
2.7 นายกเทศมนตรีในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย   คณะกรรมการ 

ในการด าเนินโครงการ 
2.8. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่เป้าหมาย คณะกรรมการ 

ในการด าเนินโครงการ 
2.8 ก านันในพ้ืนทีเ่ป้าหมายในการด าเนินโครงการ  คณะกรรมการ 
2.9 เกษตรอ าเภอ     คณะกรรมการและเลขนุการ 
2.10 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับ   คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ 
1) ก ากับ ดูแล แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงานโครงการฯ ในระดับอ าเภอ และการด าเนินงาน

ของทีมผู้จัดการในระดับพ้ืนที่ ทั้งทีมที่ด าเนินการในพ้ืนที่สหกรณ์การเกษตร และนอกเหนือการดูแลของสหกรณ์
การเกษตร 

2) รับสมัคร และบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศ และรายงานผลให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาระดับจังหวัดทราบ 

3) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการด าเนินงานโครงการแก่เกษตรกร 
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก

ข้าวโพดหลังฤดูท านาระดับจังหวัด มอบหมาย 

3. คณะท างานทีมผู้จัดการพื้นที่ท่ีดูแลโดยสหกรณ์การเกษตร 

องค์ประกอบ 
3.1 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร    ประธานคณะท างาน 
3.2 เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน    คณะท างาน 
3.3 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน    คณะท างาน 
3.4 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร   คณะท างาน 
3.5 ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา     คณะท างาน 
3.6 ประธานนาแปลงใหญ่     คณะท างาน 
3.7 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)   คณะท างาน 
3.8 ตัวแทนเกษตรกรสมาชิก    คณะท างาน 
3.9 ผู้ใหญ่บ้าน      คณะท างาน 
3.10 ผู้แทนผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต   คณะท างาน 
3.11 ผู้แทนรับซื้อผลผลิต     คณะท างาน 
3.12 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์   คณะท างานและเลขานุการ 
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4. คณะท างานทีมผู้จัดการพื้นที่นอกการดูแลของสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย 
4.1 ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ประธานคณะท างาน 

(ศพก.) /เครือข่าย 
4.2 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์    คณะท างาน 
4.3 เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน    คณะท างาน 
4.4 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน    คณะท างาน 
4.5 ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขา     คณะท างาน 
4.6 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)   คณะท างาน 
4.7 ประธานนาแปลงใหญ่     คณะท างาน 
4.8 ตัวแทนเกษตรกรสมาชิก    คณะท างาน 
4.9 ผู้ใหญ่บ้าน      คณะท างาน 
4.10 ผู้แทนผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต   คณะท างาน 
4.11 ผู้แทนรับซื้อผลผลิต     คณะท างาน 
4.12 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร   คณะท างานและเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 
1) วางแผนการผลิตตั้งแต่การปลูกถึง ได้แก่ ก าหนดวันปลูก จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ

ให้แก่สมาชิก การบริหารจัดการน้ า การเตรียมดิน การบริหารจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และการรวบรวมผลผลิต 
2) ติดตามก ากับดูแลการผลิตของเกษตรกรสมาชิกให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และสอดคล้อง

ตามหลักวิชาการ 
3) ประสานการเก็บเกี่ยว รวบรวมผลผลิต และจ าหน่ายให้ผู้รับซื้อ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      สั่ง ณ วันที่....................................พ.ศ. 2561 
          .………………………………… 

              (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
 

หมายเหตุ   ร่างค าสั่งนี้เป็นเพียงแนวเนื้อหาข้อความซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน/เพิ่ม 
ข้อความ คณะกรรมการ คณะท างาน ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นของพื้นท่ี 
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ภาคผนวกที่ 13 
คู่มือค าชี้แจงประกอบ 

กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด 
หลังฤดูท านา ปีการผลิต 2561/62 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และทบทวนการชดเชย

ดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการ
ปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยอนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการ
สานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา อัตราเบี้ยประกันภัย ไร่ละ 65 บาท (รวมอากร
แสตมป์และภาษีมูลค่าเพ่ิม) พ้ืนที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัดครอบคลุมเกษตรกรผู้เอาประกันภัยประมาณ 
150,000 ราย รวมวงเงินไม่เกิน 130 ล้านบาท ดังนั้น ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมกันจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ปีการผลิต 2561/62 
ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) โดยนายทะเบียน ส านักงาน คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ
กรมธรรม์ประกันภัยฯ และอัตราเบี้ยประกันภัย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก) 

กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูท านา เป็นการให้ความคุ้มครองเกษตรกรที่มีรายชื่อเป็นผู้ เอาประกันภัยในพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านาตามโครงการฯ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
(ทบก.) ปี 2561/62 กับกรมส่งเสริมการเกษตร มีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้ 

 
ประเด็น รายละเอียด 

1. ผู้รับประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย จ านวน 14 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัท นวกิจ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท 
ฟอลคอนประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จ ากัด 
สาขาประเทศไทย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัท แอกซ่าประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) โดยมอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นผู้
ประสานงานด้านการรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

2. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และเป็นตัวกลางระหว่าง
เกษตรกรผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย รวมถึงท าหน้าที่เป็นผู้ออกใบรับรอง
การประกันภัยส่งมอบให้กับเกษตรกรผู้เอาประกันภัยด้วย 

3. ผู้เอาประกันภัย บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้ เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือ
ใบรับรองการประกันภัย ทั้งนี้จะต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาเท่านั้น 
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ประเด็น รายละเอียด 
4. การขอเอาประกันภัย เกษตรกรไม่ต้องติดต่อขอเอาประกันภัย เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะใช้ฐานข้อมูล

จากข้อมูลที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูท านา ที่ประกอบด้วยข้อมูลของเกษตรกรรวมทั้งข้อมูลรายละเอียดและ
จ านวนพ้ืนที่เพาะปลูก ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) 
ปี 2561/62 

5. ระยะเวลาเอาประกันภัย เริ่มต้นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
(วันที่ 24 ตุลาคม 2561) ถึง วันสุดท้ายที่ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 ยังคง
ยืนต้นอยู่ในแปลงเพาะปลูกก่อนการเก็บเกี่ยว (วันเพาะปลูกไม่เกินวันที่ 15 
มกราคม 2562) 

6 .  ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง  แ ล ะ
จ านวนเงินค่าสินไหมทดแทน 

ความคุ้มครองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ที่ปลูกในพ้ืนที่เพาะปลูกที่เอาประกันภัย และตก
ลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่เกษตรกร เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการ
ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระยะเวลา
เอาประกันภัย ส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากภัย 
8 ภัย ดังนี้ 
1. ความเสียหายจากน้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลม

พายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ หรือภัย
จากช้างป่า เกษตรกรจะได้รับความคุ้มครอง 1,500 บาทต่อไร่ 

2. ความเสียหายจากศัตรูพืช หรือโรคระบาด เกษตรกรจะได้รับความคุ้มครอง 
750 บาทต่อไร่ 
ทั้งนี้ จ านวนเงินความคุ้มครองในข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 1,500 บาทต่อ

ไร่  
7. เบี้ยประกันภัย เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาม

โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาลสนับสนุนเบี้ยประกันภัยไร่ละ 65 บาท (รวมค่าอากร
แสตมป์และภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

8. จ านวนพื้นที่เอาประกันภัย พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน
การปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านาที่เอาประกันภัย 
1. ตามพ้ืนที่การเพาะปลูกจริง โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่

น ามาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
2. กรณีท าประกันภัยต่ ากว่าพ้ืนที่เพาะปลูก เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น เกษตรกรผู้

เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยตามส่วนที่ได้เอา
ประกันภัยไว้ หรือ กรณีท าประกันภัยเกินกว่าพ้ืนที่เพาะปลูกจริง บริษัท
ประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ที่ช าระเบี้ยประกันภัย (รัฐบาล) 
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ประเด็น รายละเอียด 
9. การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน 

บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นและพ้ืนที่ได้
ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีการด าเนินการ
ดังนี้ 

1. เกษตรกรแจ้งความเสียหายตามแบบ กษ.01 
2. กรมส่งเสริมการเกษตรประมวลผลความเสียหายตามแบบ กษ. 02      

(เพ่ือการประกันภัย) ส่งให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
3. สมาคมประกันวินาศภัยไทยโอนเงินค่าสินไหมทดแทน เข้าบัญชีของ

เกษตรกรรายนั้นๆ ผ่านบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       
(ธ.ก.ส.) (รายละเอียดตามผังขั้นตอนการจ่ายสินไหมทดแทน และ ผังขั้นตอนการ
พิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนของสมาคมประกันวินาศภัยไทย) 

1 0 .  เ งื่ อ น ไ ข ก ร ม ธ ร ร ม์
ประกันภัยที่ส าคัญ  

1. ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทน แต่บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ย
ประกนัภัยให้กับผู้ช าระเบี้ยประกันภัย ในกรณดัีงต่อไปนี้ 

1.1 วันที่เกิดความเสียหาย อยู่ในระยะเวลาช่วง 7 วันแรก นับจากวันที่เอา
ประกันภัย (ความเสียหายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561) 

1.2 มีการเอาประกันภัยหลังจากวันแรกที่เกิดภัยตามที่ระบุในแบบรายงาน
ข้อมูลความเสียหายจริง เพ่ือรับค่าสินไหมทดแทน (กษ.02 เพ่ือการ
ประกันภัย) (ความเสียหายเกิดขึ้นก่อนวันที่ 24 ตุลาคม 2561) 

2. บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ช าระเบี้ยประกันภัย ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแปลงที่ได้ขอเอา
ประกันภัยไว้ เนื่องจากไม่ปรากฎข้อมูลในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับ
กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561/62   

2.2 ผู้เอาประกันภัยขอเอาประกันภัยเกินกว่าพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่แจ้งไว้
ในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561/62 โดยคืน
เฉพาะพ้ืนที่ทีเ่อาประกันภัยไว้เกิน 

 
 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 061 395 9000 หรือ 061 404 4422 
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ผังข้ันตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม 
 
 

ทดแทนของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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ผังการเชื่อมโยงข้อมูลการเอาประกันภัยของโครงการ 
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