
 
 

การ 
  

(ร่าง) 

v. 1 กรกฎาคม 2565 

 



 
 

คำนำ 
 
          รัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จัดทำโครงการสนับสนุนลดต้นทุน
การผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าว ในปี 2566 เพื่อสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวศูนย์ข้าวชุมชน ให้ร่วมกันบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน เสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ด้านการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพ 
สนองความต้องการของตลาด พร้อมทั้งการผลิตข้าวที่ปรับตัวและดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนการ
ผลิตข้าวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ผลผลิตมีคุณภาพ และการแปรรูปเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยการสนับสนุน
แบบมีเงื่อนไขให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล
การเกษตร เนื่องจากเป็นโครงการสำคัญจึงต้องมีหน่วยงานภาคีหลายกระทรวงที่จะต้องร่วมดำเนินงาน ได้แก่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์   

 กรมการข้าว จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร
สำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าว เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ต่อไป  
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โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร 
สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

1. หลักเกณฑ์และเหตุผล 
 

 ข้าวเป็นสินค้าที ่สำคัญของประเทศในหลายมิติในด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยส่งออกข้าวมีมูลค่า  
กว่าแสนล้านบาทต่อปี เป็นอันดับสองรองจากยางพารา ในด้านสังคมมีเกษตรกรที่ปลูกข้าวกว่า 4 ล้านครอบครัว
หรือประมาณ 16 ล้านคน ประชาชนคนไทยทุกคนบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก การปลูกข้าวทำ ให้ประเทศไทย
มั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ การปลูกข้าวยังเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมของชาติมากมาย ในด้านสิ่งแวดล้อมการปลูกข้าว 
ทำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามในช่วงฤดูปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญ การปลูก
ข้าวของไทยที่ผ่านมายังประสบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกลด
น้อยถอยลงตามลำดับ ในอดีตประเทศไทยสามารถส่งออกข้าว คิดเป็นร้อยละ 40 ของการส่งออกของโลก และเป็นผู้
ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกกว่า 30 ปี โดยมีมูลค่าสูงกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี แต่ในปัจจุบันมีสัดส่วนการตลาด
ประมาณร้อยละ 15 และอยู ่ในลำดับที ่ 2 -3 ของการส่งออกข้าวของโลก ทั ้งนี ้เนื ่องจากต้นทุนการผลิต 
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย และ เวียดนาม ในภาคเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4.60 ล้านครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ 
ยังมีฐานะยากจน เนื่องจากราคาผลผลิตแปรปรวนมาก บางครั้งต่ำกว่าต้นทุน และปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ปุ๋ยเคมี
เกือบทั้งหมดต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี ้เกษตรกรยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากสมาชิก
ในครอบครัวไปประกอบอาชีพอื่นในเมืองหรือกรุงเทพฯ แต่ไม่สามารถจะจัดหาเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานได้
เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน และมีพื้นที่ขนาดเล็กไม่คุ้มกับการลงทุน รวมทั้งยังประสบกับภัยธรรมชาติทั้งฝนแล้ง 
น้ำท่วม โรคแมลงศัตรูข้าวระบาดอีกด้วย 
 

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็ได้พยายามให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาโดยตลอด ซึ่งในแต่ละปีรัฐบาล
ต้องใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือที่ปลายน้ำ 
และช่วยเหลือเป็นรายบุคคล อีกทั้งทีผ่่านมาพื้นที่ทำนาประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
และการระบาดของโรคและแมลง ทำให้ผลผลิตเสียหายเป็นจำนวนมาก ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้น ประกอบกับราคา
ที่เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตข้าวมีความผันผวน รัฐบาลจึงมีนโยบายมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาโดยตลอด 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคู่ขนานเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยการดึงอุปทานส่วนเกินของผลผลิตข้าว ชะลอการขายข้าวโดยเก็บข้าวไว้ก่อนในช่วงผลผลิตข้าว
ออกสู่ตลาดมาก เก็บไว้ขายในช่วงที่ข้าวมีราคาสูง รวมทั้งรัฐได้ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มาตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน เมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวแต่ละปีไม่ต่ำกว่าประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยเฉพาะปี 2564 ที่ราคาข้าวที่เกษตรกรจำหน่ายได้ต่ำมาก 
รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการชดเชยส่วนต่างจำนวนมากกว่า 86,163 ล้านบาท เมื่อรวมงบประมาณโครงการ
คู่ขนานต่าง ๆ ของรัฐบาล ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ
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สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก รวมทั้งยัง
มีการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตข้าวและค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปูลปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน
ครัวเรือนละ 20 ไร่ โดยการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ต้องมีการติดตามว่าเกษตรกรจะนำไปใช้
จ่ายที่ตรงเป้าหมายที่รัฐกำหนดหรือไม่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า
โครงการและมาตรการต่าง ๆ ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับการพัฒนา ศูนย์ข้าวชุมชนไม่เข้มแข็ง และเป็นภาระด้าน
งบประมาณของภาครัฐไม่สิ้นสุดทำให้ไม่เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพระบบการ
ผลิตข้าว รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ในทางตรงข้ามยังทำให้พฤติกรรมและศักยภาพของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอ่อนแอลงด้วย ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และการสร้างความเข้มแข็งจากการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการขับเคลื่อนระบบการผลิตข้าวในระยะยาว 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว รุนแรงที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้  

ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าโครงการและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ได้รับการ
พัฒนา การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เข้มแข็ง และเป็นภาระด้านงบประมาณของประเทศไม่สิ้นสุดทำให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตข้าวได้ ในทาง
ตรงข้ามยังทำให้พฤติกรรมและศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอ่อนแอลงด้วย ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่จึงมีความสำคัญมาก  และจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการขับเคลื่อน
ระบบการผลิตข้าวในระยะยาว การร่วมกันแก้ปัญหาด้านการพัฒนาการผลิตข้าวที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีและอยู่
ด้วยตนเองได้ต้องเริ่มจากการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งอย่างจริงจัง ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพึ่งพาตนเองได้  ซึ่ง
ในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งมีภารกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
อย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากกรมการข้าวเป็นหน่วยงานขนาดเล็กมีบุคลากรน้อย และไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค มี
เพียงหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและมีไม่ครบทุกจังหวัด ดังนั้น ในอนาคตกรมการข้าวจะใช้ศูนย์ข้าว
ชุมชนเป็นกลไกกลไกการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาข้าวของกรมการข้าวในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีภารกิจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวแล้วยังมีความจำเป็นที่จะต้องให้การ
สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การแปรรูป การ
รวบรวมผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและนวัตกรรมใหม่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแก่กลุ่มเกษตรกร พัฒนารูปแบบการ
ผลิตข้าวคุณภาพดี สร้างอำนาจในการต่อรองราคา เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ วางแผนในการผลิตพันธุ์ข้าวให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลา ความต้องการของตลาด ลดภาระด้านงบประมาณของรัฐ ส่งผลให้การประกอบ
ชีพทำนาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมมีีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ดังนั้น  เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตข้าว หรือกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน อีกทั้งใหม้ีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อเพิ่มขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก ซึ่งจะทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น  กรมการข้าวจึงได้
จัดทำโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าว โดยให้ชาวนาร่วมกันบริหารจัดการ
และเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน 
    2.2 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพข้าวพร้อมทั้งปรับตัวผลิตข้าวที่ดูแลสิ่งแวดล้อม การสนอง
ความต้องการของตลาด  

 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน 

 ดำเนินการในศูนย์ข้าวชุมชน 5,000 ศูนย์ เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ 4.60 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการ 62 ล้านไร ่

 
4. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 (1 ปี)   
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
    77 จังหวัดทั่วประเทศ  
 
6. งบประมาณ  

วงเงินรวม 15,260 ล้านบาท จำแนกเป็น 
6.1 งบดำเนินงาน 35 ล้านบาท 
6.2 งบอุดหนุนเกษตรกร 15,225 ล้านบาท 
 

7. ขั้นตอนและวิธีการดำเนนิงาน  
โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มี 8 ขั้นตอน (แผนภูมทิี่ 1) ดังนี้  

 
ขั้นตอนที่ 1 การเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงโครงการ 

1.1 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
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 กรมการข้าวดำเนินการเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ  
ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรับทราบผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้ง Social media อย่างทั่วถึง 

1.2 การชี้แจงโครงการ 
กรมการข้าวจัดประชุม สัมมนา ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการ เช่น หลักเกณฑ์ 

การดำเนินงาน หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ และวงเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

 
ขั้นตอนที่ 2 การรับสมัครและเสนอแผนความต้องการของศูนยข์้าวชุมชน  

      2.1 การรับสมัครและเสนอแผนความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
        - ศูนย์ข้าวชุมชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ยื่นใบ

สมัครพร้อมทั ้งเสนอแผนความต้องการเครื ่องจักรกลการเกษตรและวงเงิน  (ต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน และการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร ได้ที่
หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่ ได้แก ่ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาต ิสำนัก
ส่งเสริมการผลิตข้าว  

- หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของกรมการข้าว บันทึกข้อมูลใบสมัครการเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ
สารสนเทศ “ลดต้นทุนการผลิต ศขช.” และแจ้งศูนย์ข้าวชุมชนนำเสนอการพิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 3 อนุมัตแิผนความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน   

                   3.1 การอนุมัติแผนความต้องการศูนย์ข้าวชุมชน 
 กำหนดขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการที่จะเห็นชอบ อนุมัติการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

แผนความต้องการ และกรอบวงเงิน และแผนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามลำดับขั้น ดังนี ้
คณะกรรมการการพิจารณา 
(1) คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน จัดทำแผนและอนุมัติแผนความต้องการ (อนุมัติก่อนยื่นใบสมัคร) 

นำเสนอคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด 
(2) คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด พิจารณาเห็นชอบแผนความต้องการ นำเสนอ คภจ. ต่อไป 
(3) คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด (คภจ.) และผู้แทน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด  (กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์) พิจารณาแผนความต้องการ  
และเห็นชอบนำเสนอ คภป. ต่อไป 

(4) คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับประเทศ (คภป.) พิจารณา
อนุมัตแิผนความต้องการ โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมสังเกตการณ ์ 
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    หลักเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชน  

• ต้องเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2565  

• ต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2565 

• ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ภายในเดือนตุลาคม 2565 
         หลักเกณฑ์กำหนดวงเงินงบประมาณต่อศูนย์ข้าวชุมชน  

พิจารณาตามพ้ืนที่ให้บริการ คือ พื้นที่ทำนาปลูกข้าวในเขตการให้บริการของศูนย์ข้าวชุมชน 
- พื้นที่ให้บริการต่ำกว่า 2,000 ไร่ สนับสนุน 1 ล้านบาท 
- พื้นที่ให้บริการมากกว่า 2,000 ไร่ สนับสนุน 2 ล้านบาท 
- พื้นที่ให้บริการมากกว่า 4,000 ไร่ สนับสนุน 3 ล้านบาท 
- พื้นที่ให้บริการมากกว่า 6,000 ไร่ สนับสนุน 4 ล้านบาท 

         หลักเกณฑ์การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร 

• เครื่องจักรกลการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวตั้งแต่การผลิต การแปรรูป อาทิ  
(1) การเตรียมดิน เช่น รถแทรกเตอร์ทุกขนาด อุปกรณ์ไถนาเตรียมดิน อุปกรณ์การปรับระดับ

พื้นที ่(laser land leveling)  
(2) การปลูก เช่น เครื่องปลูก เครื่องหยอด เครื่องปักดำ  
(3) การอารักขา เช่น เครื่องพ่นปุ๋ยและสารอารักขาพืช (โดรน) เครื่องผสมปุ๋ยสั่งตัด 
(4) การเก็บเกี่ยว เช่น เครื่องเก็บเก่ียว เครื่องเกี่ยวนวด 
(5) การแปรรูป เช่น เครื ่องอัดฟาง เครื ่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ ์ อุปกรณ์การแปรรูป 

และผลิตภัณฑ์ข้าว อุปกรณ์บรรจุภัณฑ ์ 
(6) อุปกรณ์อื ่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องที ่เกษตรกรต้องการ (ตามที่คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน 

ให้ความเห็นชอบ) 

•  ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรที่ศูนย์ข้าวชุมชนมีอยู่แล้ว และต้องดำเนินการจัดทำ
ทะเบียนเครื่องจักรกลการเกษตรให้คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนเห็นชอบก่อนเสนอแผนซ่อม 

• ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
และสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นพี ่เลี ้ยงในการจัดทำแผนความต้องการเครื ่องจักรกล
การเกษตรและแผนปฏิบัติงานอ่ืนๆ 

  หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องจักรกลการเกษตร 

• เครื่องจักรกลการเกษตรที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือซ่อมแซมจะต้องมีประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน 

•   ศูนย์ข้าวชุมชน ต้องมีแผนการปฏิบัติและการบริหารจัดการเครื ่องจักรกลการเกษตรที ่ช ัดเจน 
เพื่อแสดงถึงความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์  
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      3.2 แจ้งผลการอนุมัตแิผนความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน 
กรมการข้าวและหน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่แจ้งผลการอนุมัตกิารเข้าร่วมโครงการและแผน

ความต้องการให้ศูนย์ข้าวชุมชนทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 4 ทบทวนแผนความต้องการและกรอบวงเงินงบประมาณของศูนย์ข้าวชมุชน 
               4.1 กรณีศนูย์ข้าวชุมชนที่ขอทบทวนแผนทีผ่่านการอนุมตัิจาก คภป. แล้ว  

หากศูนย์ข้าวชุมชนมีความจำเป็นจะทบทวนแผนที่ คภป. อนุมัติแล้ว ให้ศูนย์ข้าวชุมชนเสนอ
แผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร และกรอบวงเงินใหม่ ผ่านคณะกรรมการทั้ง 4 ระดับ ตามข้อ 
1) ทั้งนี้  ให้ดำเนินการเสนอพิจารณาอนุมัตใิห้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน  

4.2 กรณีศนูย์ข้าวชุมชนที่ขอทบทวนแผนที่ไม่ผ่านการอนุมัติจาก คภป. แล้ว  
     หากศูนย์ข้าวชุมชนแผนความต้องการที่ไม่ผ่านการอนุมัตขิอง คภป. ให้ศูนย์ข้าวชุมชนทบทวน

แผนความต้องการใหม่ แล้วเสนอให้คณะกรรมการ 4 ระดับ   พิจารณาตามขั้นตอนอนุมัติให้เสร็จสิ้น
ภายใน 1 เดือน  นับแต่วันที่ศูนย์ข้าวชุมชนรับเรื่องแจ้งจากหน่วยงานของกรมการข้าว 

ทั้งนี้ หากศูนย์ข้าวชุมชนใดๆ ที่แผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรไม่ผ่านการพิจารณาใน
ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด หรือคณะกรรมการภาคีเครือข่าย
ศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด (คภจ.) ก็ให้กลับไปทบทวนแผนการดำเนินงานมาใหม่ได ้

 
ขั้นตอนที่ 5 การโอนเงินงบประมาณให้ศูนย์ข้าวชุมชน 
        5.1 การโอนเงินให้หน่วยงานกรมการข้าวในพื้นที่   
                       เมื่อทราบผลการอนุมัติความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรจาก คภป. แล้ว กรมการข้าวทำ
การโอนเงินโครงการให้ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาต ิ
        5.2 หน่วยงานกรมการข้าวในพื้นที่โอนเงินให้ศูนย์ข้าวชุมชน 

            ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติโอนเงินให้ศูนย์ข้าว
ชุมชน เข้าบัญชีของศูนย์ข้าวชุมชนที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใกล้ที่ตั้งบริเวณ
ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตสำหรับเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน...ชื่อศูนย์ข้าวชุมชุน...” 

 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง  

  6.1 หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ข้าวชุมชน 

• ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และสำนักส่งเสริมการ
ผลิตข้าว เป็นพี่เลี้ยงในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที ่
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                  6.2 การดำเนนิงานจัดซื้อจดัจ้างของศูนยข์้าวชุมชนตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

• คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนต้องพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ข้าวชุมชน แล้ว 
ให้คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
(ภาคผนวกที ่3, 4 และ 5) โดยมีวงเงินในการพิจารณา ดังนี ้
(1) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(2) วงเงินเกิน 500,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก 

6.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชน 

• เมื่อศูนย์ข้าวชุมชนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรกลการเกษตรแล้วเสร็จ ให้ศูนย์ข้าวชุมชน 
แจ้งหน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่จัดทำหนังสือยืนยันการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อนำไปแนบเรื่องการยืนยันการขอเบิกจ่ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. ตามวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 
ขั้นตอนที่ 7 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างความตระหนักรู้พัฒนาการผลิตข้าว 
       7.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านโมเดลศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ 

• หน่วยงานในสังก ัดกรมการข้าวดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เสริมสร้าง 
ความตระหนักรู้ด้านพัฒนาการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรผู้ผลิตข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าว การลดต้นทุน การเพิ ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพข้าวสนอง 
ความต้องการของตลาด และปรับตัวผลิตข้าวที่ดูแลสิ่งแวดล้อมของศูนย์ข้าวชุมชน  

• ขยายผลเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยผ่านระบบสารสนเทศ “ลดต้นทุน
การผลิตข้าว ศขช.” ของกรมการข้าว ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนระดับชั้นนำ 500 ศูนย์ (โมเดล
ศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ) สู่ศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่ายอีก 4,500 ศูนย์ 

• กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้ศูนย์ข้าวชุมชน 

• กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ในการจัดทำ
บัญชีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรกล การซ่อมแซม อย่างถูกต้อง
โปร่งใส ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 

               7.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการประชาสัมพันธ์ อบรม สัมมนา 

• กรมการข้าวประชาสัมพันธ์ความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งอบรมสัมมนาให้ศูนย์ข้าว
ชุมชน 

                7.3 การเชื่อมโยงตลาด 
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• หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่เชื่อมโยงตลาดตามห่วงโซอุปทานการผลิตข้าวผ่าน
ทุกช่องทาง รวมทั้งทาง online 

 
   ขั้นตอนที่ 8 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

          8.1 การติดตาม รายงาน 

• กรมการข้าวมอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบสารสนเทศ “ลด
ต้นทุนการผลิตข้าว  ศขช.” ของกรมการข้าวตามความเหมาะสม 

• ศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรต้องรายงานผลการดำเนินงาน
ให้กรมการข้าวทราบ ตามระเบียบและแบบฟอร์มที่กำหนด (ภาคผนวกที ่5) 

• หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นทีร่ายงานการเบิกจ่ายเงินโครงการแบบฟอร์มที่กำหนด 

• กรมการข้าวรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการลดต้นทุนการ
ผลิตข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการใหร้ัฐบาล
ทราบ  

                   8.2 การประเมินผล 

• กรมการข้าวประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ -ระหว่างการดำเนินการ - หลังการดำเนินโครงการ 
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ขั้นตอนที่ 1 
  
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2  
 
 
ขั้นตอนที่ 3 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 4 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 5 
 
 
ขั้นตอนที่ 6 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 7 

 
ขั้นตอนที่ 8   

 

 

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 

- สำนักบริหารกลาง 

- สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 

- ศูนย์ในสังกัดกรมการข้าว 

- ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง (ขอความร่วมมอื) 

 

- คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนอนุมัต ิ

- ศูนย์ข้าวชุมชนจัดซื้อ/จัดจ้าง 

- ศมข./ศวข/สวช/สสข. เป็นพื่เลีย้ง 

- คณะกรรมการธรรมาภิบาล สังเกตการณ ์

- ศูนย์ข้าวชุมชม ทบทวนแผนฯ เสนอคณะกรรมการ 4 ระดับให้
แล้วเสร็จใน 1 เดือน 

- กรมการข้าวโอนเงินเขา้บัญชหีน่วยงานในพื้นที่ กข. 

- หน่วยงาน กข.ในพื้นทีโ่อนเงินใหศู้นย์ข้าวชุมชนที่เปิดบัญชีไว้

กับ ธ.ก.ส. 

- หน่วยงานของ กข. ตดิตามผลการดำเนินงาน  

- ศขช. รายงานผลการดำเนินงาน  
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

- รับสมัครที่หน่วยงาน กข.ในพื้นที่ พรอ้มแผนความตอ้งการ แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
และชี้แจงโครงการ 

 

รับสมคัรและเสนอแผนความต้องการ
เครื่องจักรกลการเกษตร 

ทบทวนแผนความต้องการ และกรอบ
วงเงินงบประมาณของ ศขช. 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้พัฒนาการผลิตข้าว 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

การโอนเงินงบประมาณ 
ให้ศูนย์ข้าวชมุชน 

- ทุกหน่วยงานของ กข. 
- ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งสังกัด กษ.  
- ศูนย์ข้าวชุมชนโมเดล 500 แห่ง 

อนุมัตแิผนความต้องการของ 
ศูนย์ขา้วชุมชน 

- อนุมัติเป้าหมาย โดยคณะกรรมการ 4 ระดับ ดังนี ้
  1) คณะกรรมการศูนยข์้าวชุมชน 
  2) คณะกรรมการศูนยข์้าวชุมชนระดับจังหวดั 
  3) คณะกรรมการภาคเีครอืข่ายศูนย์ขา้วชุมชนและกรมการข้าว 
ระดับจังหวัด (คภจ.) 
- คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว
ระดับประเทศ (คภป.) คณะกรรมการธรรมาภบิาล สังเกตการณ ์
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8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 8.1 กรมการข้าว 

       1) สำนักบริหารกลาง  รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการ
จัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       2) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว/คณะทำงานฯ/คณะกรรมการอำนวยการฯ 
           รับผิดชอบในการจัดทำคู่มือ จัดทำแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผลโครงการ 
       3) สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับผิดชอบในการชี้แจงแนวทางการรับสมัครและประสานงานกับ

ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ข้าว
ชุมชนจังหวัดกรุงเทพฯ  

        4) ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   
            - รับผิดชอบประชาสัมพันธโ์ครงการ และชี้แจงเกษตรกร  
            - เป็นพี่เลี้ยงการรวมกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริม แนะนำ ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมกลุ่มเป็นศูนย์ข้าว

ชุมชน และไปจดทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนกับกรมการข้าว วิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร นิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรกลการเกษตรของศูนย์ข้าวชุมชน  การเบิกจ่าย
งบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศ “ลดต้นทุนการผลิตข้าว ศขช.” 

            - รับสมัครศูนย์ข้าวชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการเสนอกรมการข้าวเพื่อคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัตติามลำดับชั้น 

       5) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบจัดทำระบบสารสนเทศ “ลดต้นทุนการผลิต
ข้าว ศขช.” ของกรมการข้าว  

 8.2 กรมส่งเสริมการเกษตร  ร่วมกับกรมการข้าว และศูนย์ข้าวชุมชน จัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ของศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ และให้คำแนะนำเกษตรกรในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

 8.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้ความรู้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวให้เข้มแข็ง  

 8.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการจัดทำบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องจักรกล การซ่อมแซม อย่างถูกต้องโปร่งใส ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลการเกษตร  

 8.5 ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับเปิดบัญชี โอนเงิน รายงานผลการโอนเงิน 
โครงการ 

 8.6 กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ร่วมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบการ
จัดซื้อ/จัดจ้างเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  
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 8.7 ศูนย์ข้าวชุมชน  
- จดทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนกับกรมการข้าว  
- จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
- จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
- เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ สาขาใกล้ที่ตั้ง

ศูนย์ข้าวชุมชน ชื่อบัญชี โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิต ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว...(ชื่อ 
ศูนย์ข้าวชุมชน...)  

- จัดทำแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร กรอบวงเงิน และแผนปฏิบัติงาน 
- แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
- ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ 
- รายงานผลปฏิบัติงานโครงการผ่านระบบ “การลดต้นทุนการผลิตข้าว ศขช.” ของกรมการข้าว 

 
9. แผนปฏิบัตงิาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปี 2565 ปี 2566 หน่วยงานหลัก 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

1.การเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงโครงการ     กข. 
2.รับสมัครและเสนอแผนความต้องการของศูนย์
ข้าวชุมชน 

    กข./
คณะกรรมการ 

3)อนุมัติแผนความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน     กข./
คณะกรรมการ 

4.ทบทวนแผนความต้องการและกรอบวงเงิน
งบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชน 

    ศขช. 

5.การโอนเงินงบประมาณให้ศูนย์ข้าวชุมชน      ศวข./ศมข./
สวข./สสข./
ศขช. 

6.การจัดซื้อจัดจ้าง     ศวข. ศมข. สวข.
เป็นพี่เลี้ยง ศขช.
หน่วยงานหลัก 

7.การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้พัฒนาการผลิตข้าว 

    ศมข./ศวข./
สวช./สสข. 

8.การติดตามและประเมินผล     กข. 
(ภาคผนวก 8) 
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10. เป้าหมายตัวชี้วัด ผลผลิต และผลลัพธ์ 
        10.1 เป้าหมายตัวชี้วัด 

       1) พื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการลดต้นทุนในการผลิตข้าว 62 ล้านไร่  
       2) ครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตข้าว 4.60 ล้านครัวเรือน 
       3) ผลผลิตต่อหน่วยเฉพาะแปลงที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
       4) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 
10.2 ผลผลิต (Outputs) 

     1) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบล ในพื้นที่ใกล้เคียงตำบลที่ได้รับ
ประโยชน์ทั้งประเทศ จำนวน 5,000 ศูนย์ มีเนื้อที่รวมประมาณ 62 ล้านไร่ รวมเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.60 
ล้านครัวเรือน 

10.3 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (ข้อมูลคาดการณ์ผลผลิตเฉลี่ยปี 2565 จำนวน 428 ก.ก./ไร่) 
     2) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงร้อยละ 5 (ข้อมูลคาดการณ์ต้นทุนปี 2565 จำนวน 4,180 บาท/ไร่) 
     3) เกษตรกรรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากฐานข้อมูลรายได้สุทธิต่อไร่ ปี 2565 คาดว่า

เพิ่มขึ้น 419 บาท/ไร่  
 
11. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว มีผลประโยชน์ที่จะได้รับสรุปได้ ดังนี ้

• เกษตรกร 4.60 ล้านครัวเรือน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  

• ผลประโยชน์สทุธิที่ได้รับจากโครงการ 30,318 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบลงทุนภาครัฐ 15,260 ล้าน
บาท ได้ผลประโยชน์สูงกว่างบลงทุนจากภาครัฐถึง 15,058 ล้านบาท  

• การใช้จ่ายงบประมาณด้านงบลงทุนของประเทศเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ เพิ่มการหมุนเวียนของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการสนับสนนุเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

• ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั ่ งยืนตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติและองค์การ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) การขับเคลื่อน SDGs ระดับพื้นที่ 
ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy of Philosophy: SEP) รวมทั้ง
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้วย BCG Model ด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของ
ชีวภาพในระบบการผลิตข้าว การหมุนเวียนของวัสดุคงเหลือจากระบบ เช่น ฟางข้าว แกลบ เป็นต้น 
ระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม 
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12. การบริหารโครงการ 
12.1 คณะกรรมการอำนวยการการบริหารโครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งอำนวยการการบริหารโครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตและ

พัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน อธิบดีกรมการข้าว เป็นกรรมการและเลขานุการ  หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) กระทรวงพาณิชย์  (กรมการค้าภายใน) 
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น) ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เป็ น 
คณะกรรมการ มีอำอาจหน้าที่ ในการกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ กรอบแนวทางการดำเนินงาน ตรวจสอบการ
ดำเนินงานโครงการ 

12.2 คณะกรรมการอำนวยการโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
โดยอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เป็นเลขานุการ 

12.3 คณะทำงานจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีรองอธิบดีกรมการข้าว (นายกฤษ  อุตมะเวทิน) เป็นประธาน  ผู้อำนวยการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวเป็นคณะทำงานและเลขานุการ 
    12.4 คณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร 

1) คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน 
  2) คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด 
  3) คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด (คภจ.) 
     - ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
     - ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวทิยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  

เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  4) คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับประเทศ (คภป.) 

(อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นกรรมการและเลขานุการ)  กรมบัญชีกลาง 
(คณะกรรมการธรรมาภิบาล)  ร่วมสังเกตการณ ์

12.5 ศูนย์ปฏิบัติการลดต้นทุนของศูนย์ข้าวชุมชน 
รองอธิบดีกรมการข้าวที่กำกับดูแลสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธาน    
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นรองประธาน 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น เป็นเลขานุการ  
(คำสั่ง ภาคผนวก 11) 
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ภาคผนวก 
 
1. คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
2. การพิจารณาอนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรและกรอบวงเงินงบประมาณ 
3. การจัดทำแผนการซื้อหรือจ้างและกระบวนการซื้อหรือจ้าง 
4. การทำสญัญาและหลักประกัน 
5. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ
6. การบริหารงบประมาณ 
7. การรายงานผลการดำเนินงาน 
8. แผนปฏิบัติงาน 
9. แนวทางการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตร 
10. ต้นทุนและผลตอบแทน 
11. รายละเอียดงบประมาณโครงการ 
12. คำสั่งแต่งต้ัง คณะกรรมการ และคณะทำงาน 
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ภาคผนวกที่ 1 
คุณสมบตัิและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. คุณสมบัติของศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
    1.1 เกษตรกรที่เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

1.2 เป็นศูนย์ข้าวชุมชนทีข่ึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว 
1.3 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
1.4 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
1.5 พื้นที่ตั้งกลุ่มเกษตรกร/ศูนย์ข้าวชุมชนมีพื้นที่ปลูกข้าวในตำบลไม่น้อยกว่า 1,000 ไร ่ 
1.6 สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ 

2. การพิจารณาศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน  5 ด้าน ดังนี้ 
   2.1 ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร 
        - การรวมกลุ่มเป็นนิติบุคคลและวิสาหกิจชุมชน 
        - การแต่งตั้งกรรมการ 
    2.2 การบริหารจัดการ 
         - การจดัทำแผนปฏิบัติงานและแผนการให้บริการ 
         - แผนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร 
    2.3 ด้านผลการดำเนินงาน 
        - การลดต้นทุนการผลติ  
        - การเพ่ิมผลผลิต 
        - การพฒันาคุณภาพผลผลิต 
        - การเพ่ิมช่องทางการตลาด 
   2.4 ด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ้
       - การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
       - เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ 
   2.5 ด้านความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
        - ความเข้มแข็งของกลุม่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
        - ความสามารถและความพร้อมของศูนย์ข้าวชุมชนในการบริหารงานในอนาคต 
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3. เงื่อนไขการรวมกลุ่มเกษตรกร 
3.1 พื้นที่ให้บริการของศูนย์ข้าวชุมชน หมายถึง พื้นที่การปลูกข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน

เครือ่งจกัรกล สนบัสนุนการแปรรปู การรวบรวมผลผลติ การสรา้งมลูคา่เพิม่ การใหบ้รกิารวชิาการ พืน้ทีก่าร
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติขา้ว การสนบัสนุนการลดตน้ทุนการผลติ  

3.2 พื้นที่เครือข่ายการปลูกข้าว หมายถึง พื้นที่ปลูกข้าวของตำบลที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งไม่เข้า
หลักเกณฑ์การเป็นศูนย์ข้าวชุมชน แต่ได้รับการบริการจากศูนย์ข้าวชุมชน  

3.3 กรณีตำบลที่มีศูนย์ข้าวชุมชนหลายแห่ง ใหก้ำหนดพื้นที่ให้บริการของศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละศูนยใ์ห้ชัดเจน  
3.4 กรณีสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนที ่มีพื ้นที ่ตั ้งแปลงนาอยู ่หลายตำบล ให้สมาชิกเลือกเข้าร่วมโครงการ  

ในตำบลที่มีพื้นที่ตั้งแปลงที่ปลูกข้าวมากที่สุด  
5) ความหมาย 

 (1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมายความว่า เกษตรกรทีท่ำนาข้าว ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร  
 (2) ศูนย์ข้าวชุมชน หมายความว่า องค์กรของชาวนาที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาข้าวและชาวนาในระดับชุมชน 

และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว  โดยชื่อย่อว่า “ศขช.” ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า (Community Rice Center : 
CRC) ศูนย์ข้าวชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของกรมการข้าวที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร 
และจดทะเบียนประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ทั้งนี้ ศูนย์ข้าวชุมชน ต้องมีสถานที่ตั้ง
และแจ้งที่อยู่ในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งต้องมีการจดัทำโรงเรือนที่เก็บเครื่องจักรกลการเกษตร 

 (3) สมาชิก หมายความว่า  สมาชิกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งปรากฎรายชื่ออยู่ในทะเบียน
ศูนย์ข้าวชุมชน 
6) แนวคิดการกำหนดศูนย์ข้าวชุมชนเป็นเป้าหมายโครงการ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ 
(Seed production หรือไข่แดง 
สมาชิก 20-30 ราย  พ้ืนที่ 200-300 ไร่) 

จำนวน 5,000 ศูนย์ 

เครือข่าย ศขช. (สมาชิกสมทบ) 
ในพื้นที่ที่ปลูกข้าวเพื่อบริโภค
และจำหน่าย (Grain production 

หรือ ไข่ขาว) จำนวนเกษตรกร 
500-1,000 ครัวเรือนต่อศูนย์ 
เนื้อที่ปลูกข้าวเฉลี่ย 12,400 ไร่ 
ต่อศูนย์ เนื้อที่ปลูกข้าวทั้ง
ประเทศประมาณ 5,000 x 
12,400 = 62 ล้านไร ่
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2. การรับสมัครและการอนุมัตเิข้าร่วมโครงการ  

2.1 ศูนย์ข้าวชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นใบสมัคร กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร (แบบฟอร์มที่ 1) ขอ
เข้าร่วมโครงการตามที่กรมการข้าวกำหนด ณ หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ หรือที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว พร้อมกับแนบข้อเสนอ
แผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร วงเงินงบประมาณ ทำแผนการดำเนินงาน(แผนการให้บริการ) แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่เสนอ โดยนำฐานข้อมูลของกลุ่มมาใช้ในการวางแผน ดังนี ้

      1) ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ข้าวชุมชน ชื่อศูนย์ข้าวชุมชน ประธานศูนย์  จำนวนสมาชิก จำนวนพื้นที่
ให้บริการ จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่รับบริการ ตามใบสมัคร (แบบฟอร์มที่.....) 

     2) แผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร และซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร (แบบฟอร์มที่.....) 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบฟอร์มที่.....)  

     3) แผนการบริหารจัดการ หมายถึง แผนการบริหารจัดการทรัพย์สิน เครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ คุ ้มค่า สร้างผลตอบแทน และการจัดการดูแลรักษาของกลุ ่มเกษตรกร  
(แบบฟอร์มที่.....) 

2.2 เอกสารประกอบการการเสนอแผนความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน 
     1) เอกสารรายละเอียดการเสนอโครงการที่ระบุรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่าย

ต่างๆ แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 
     2) เอกสารการเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริม

การเกษตร จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ) 
     3) ผลการอนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร 
        รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนที่เห็นชอบแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร 

โดยในรายงานการประชุมต้องมีมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
- การเสนอข้อมูลความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ 
- การมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์ม  
- มอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่าย คณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่

จ่ายเงิน/ผู้ทำบัญชี/ผู้ควบคมดูแลพัสดุ  
       4) หนังสือรับรอง/ยินยอมใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
        การใช้ประโยชน์สาธารณประโยชน์ส่วนบุคคล 
 ทั้งนี้  ให้สำเนาเอกสารทั้งหมด ต้องลงนามรับรองสำเนาโดยประธานคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน 

 



18 
 

ภาคผนวกที่ 2 
การพิจารณาอนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรและกรอบวงเงินงบประมาณ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ขั้นตอนการอนุมัติศูนย์ข้าวการเข้าร่วมโครงการ  และอนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร 
วงเงินงบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชน  (4 ระดับ) 
     - ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนความต้องการ
เครื่องจักรกลการเกษตรและค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร เสนอแผนความต้องการให้คณะกรรมการ
พิจารณา  ตามลำดับขั้น โดยต้องมีการรายงานการประชุมให้ชัดเจน (แบบฟอร์มที่ .........) ดังนี ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการศูนยข์้าวชุมชน 
(พิจารณาอนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร  

และกรอบวงเงินงบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชน) 

คณะกรรมการศูนยข์้าวชุมชนระดบัจังหวัด 
(พิจารณาอนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร  
และกรอบวงเงินงบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัด) 

คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนยข์้าวชุมชน
และกรมการขา้วระดับจังหวดั (คภจ.) 
(พิจารณาอนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร  

และกรอบวงเงินงบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดที่รับผิดชอบ) 

คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนยข์้าวชุมชน
และกรมการขา้วระดับประเทศ (คภป.) 

(พิจารณาอนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร  
และกรอบวงเงินงบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชนทั้งประเทศ) 
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2. องค์ประกอบ และอำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการแต่ละคณะ 
            ในการร่วมพิจารณาอนุมัติแผนความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชนและดำเนินโครงการ คณะกรรมการมี
องค์ประกอบ และอำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ดังนี้  

คณะกรรมการ องค์ประกอบ และอำนาจ หน้าที่ (โครงการ) 
1. คณะกรรมการศูนย์ข้าว
ชุมชน (ระดับศนูย)์ 

องค์ประกอบ  
1) ประธานกรรมการ 2) รองประธานกรรมการ 3) เลขานุการ 4) เหรัญญิก  
5) ปฏิคม 6) กรรมการอื่น ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 10 คน 
อำนาจ หน้าที่  
1.อนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรและวงเงินของศูนย์ข้าวชุมชน 
2. ขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของศูนย์ข้าวชุมชน  
3. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. คณะกรรมการศูนย์ข้าว
ชุมชนระดับจังหวัด 

องค์ประกอบ  
1) ประธานกรรมการ 2) รองประธานกรรมการ 3) เลขานุการ 4) เหรัญญิก  
5) ปฏิคม 6) กรรมการอื่น ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 10 คน 
อำนาจ หน้าที่  
1.อนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรและวงเงินของศูนย์ข้าวชุมชน
ในจังหวัด 
2. ขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัด 
3. แก้ปัญหาการดำเนินงานโครงการในจังหวัดให้สิ้นสุดปัญหา  หากไม่สิ้นสุดให้ส่ง
ปัญหาให้คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด 
(คภจ.) พิจารณา 

3. คณะกรรมการภาคี
เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน
และกรมการข้าวระดับ
จังหวัด (คภจ.) 

องค์ประกอบ  
กรณีที่ 1 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวรับผิดชอบในพื้นที่ใด ให้มีองค์ประกอบ ดังนี ้

 1) ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าว เป็นประธาน 
 2) กรรมการที่มาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และหัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป 

 3) กรรมการที่มาจากคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ได้แก่ 
ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และปฏิคม 
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คณะกรรมการ องค์ประกอบ และอำนาจ หน้าที่ (โครงการ) 
 4) หัวหน้ากลุ ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ ์ดี เป็นกรรมการ  

และเลขานุการ 
กรณีที่ 2 ศูนย์วิจัยข้าวที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดใด ให้ คภจ. ในจังหวัดนั้น 
ประกอบด้วย  

1) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว เป็นประธาน 
2) กรรมการที่มาจากศูนย์วิจัยข้าว ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ หัวหน้า

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนักวิชาการเกษตรตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไปที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวมอบหมาย จำนวน 1 คน 

3) กรรมการที่มาจากคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ได้แก่ 
ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และปฏิคม  

4) หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรณีที่ 3 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดใด ให้ คภจ.  
ในจังหวัดนั้น ประกอบด้วย 

1) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธาน 
2) กรรมการที่มาจากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ได้แก่ เจ้าหน้าที่

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติที่ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
มอบหมาย จำนวน 4 คน 

3) กรรมการที่มาจากคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ได้แก่ 
ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และปฏิคม 

4) ให้ผู ้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมาย
กรรมการ ที่มาจากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ คนหนึ่งคนใดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
   ทั้งนี้  ทั้ง 3 กรณี  ให้หน่วยงานแจ้งให้ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในระดับจังหวัด (กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์) เข้า
พิจารณาแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรต่อไป 
อำนาจ หน้าที่  
1. อนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรและวงเงินของศูนย์ข้าวชุมชน
ตามพ้ืนที่จังหวัด 



21 
 

คณะกรรมการ องค์ประกอบ และอำนาจ หน้าที่ (โครงการ) 
2. ขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัด  
3. แก้ปัญหาการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดต่างๆ การตัดสินให้ถือว่า
สิ้นสุด 

4. คณะกรรมการภาคี
เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน
และกรมการข้าวระดับ 
ประเทศ (คภป.) 

องค์ประกอบ  
1) อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน 
2) กรรมการที่มาจากกรมการข้าว ได้แก่ รองอธิบดีกรมการข้าวซึ่งอธิบดีกรมการข้าว
มอบหมายหนึ่งคน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง ผู ้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ ์ข้าว ผู ้อำนวยการกองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าว ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู ้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และผู้อำนวยการสถาบัน
วิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาต ิ
3) กรรมการที่มาจากคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ได้แก่ ประธาน 
รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม และกรรมการศูนย์ข ้าวชุมชน
ระดับประเทศ  

ให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น 
อำนาจ หน้าที่ 
1. อนุมัติแผนความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรและวงเงินของศูนย์ข้าวชุมชน
ทั้งประเทศที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน
และกรมการข้าวระดับจังหวัด (คภจ.) 
2. ขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของศูนย์ข้าวชุมชนทั้งประเทศ  

 
3. ค่าซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร (ให้ศูนย์ข้าวชุมชนให้ความสำคัญรองจากเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่) 
    - ศูนย์ข้าวชุมชนต้องจัดทำทะเบียนเครื่องจักรกลการเกษตรของศูนย์ข้าวชุมชนที่มีอยู่เดิม และให้คณะกรรมการ

ศูนย์ข้าวชุมชน (ระดับศูนย์) (แบบฟอร์มที่.....) อนุมัติก่อนที่จะเสนอเป็นแผนซ่อม 
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ภาคผนวกที ่3 
การจัดทำแผนการซื้อหรือจ้าง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.คำนิยาม 

โครงการ หมายความว่า  โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ศูนย์ข้าวชุมชน หมายความว่า องค์กรของชาวนาที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาข้าวและชาวนาในระดับ

ชุมชน และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว  โดยชื่อย่อว่า “ศขช.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า (Community Rice 
Center : CRC) ศูนย์ข้าวชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของกรมการข้าวที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของกรมส่งเสริม
การเกษตร และจดทะเบียนประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ทั้งนี้ ศูนย์ข้าวชุมชน ต้องมี
สถานที่ตั้งและแจ้งที่อยู่ในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งต้องมีการจัดทำโรงเรือนที่ เก็บเครื่องจักรกล
การเกษตร 

ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับศูนย์ หมายความว่า สมาชิกที่เป็นตัวแทนของศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนของศูนย์นั้น ๆ โดยมีอำนาจอนุมัติการดำเนินงาน และสั่งซื้อ สั่งจ้าง ภายใน
วงเงินที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเสนอ 

พัสด ุหมายความว่า เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเกษตร ไม่รวมถึงอุปกรณ์ขนส่งที่มีเครื่องยนต ์ 
การซื้อ หมายความว่า การซื้อพัสดเุพื่อใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวทุกชนิด 
การจ้าง หมายความว่า การจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร  
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยประธาน
คณะกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 4 คน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน 
โดยมติที่ประชุมศูนย์ข้าวชุมชนแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ 1 คน 
และกรรมการอย่างน้อย 4 คน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
    โดยมีองค์ประกอบ คือ ประธาน กรรมการ โดยคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน เป็นผู้แต่งตั้ง และดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (การจัดซื้อ)/ขอบเขตของงาน (การจัดจ้าง) และราคากลางตามรายการ
ที่ขอรับสนับสนุน ซึ่งวงเงินไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ ตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ
 2.2 ราคา/คุณลักษณะเฉพาะ 

1) หากเป็นพัสดุที่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคาตามที่กำหนด 
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2) หากเป็นพัสดุที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กรณีจัดซื้อ)/ขอบเขตของงาน (กรณีจัดจ้าง) และสืบราคาจากท้องตลาด อย่างน้อย 
3 ราย หากไม่ครบ 3 ราย จะต้องระบุเหตุผลความจำเป็น และนำราคาทีค่ำนวณได้ใช้ในการจัดจ้าง  

3) การสืบราคาจากท้องตลาด อย่างน้อย 3 ราย ดำเนินการในกรณีจัดหาพัสดุที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท  
4) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอประธานศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อขอความเห็นชอบและวงเงินงบประมาณ 
5) เมื่อประธานศูนย์ข้าวชุมชนให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ ดังนี้ 

• วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการ 
สรุปผลผู้ชนะ ขออนุมัติรับราคา เสนอประธานคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนอนุมัต ิ

• วงเงินเกิน 500,000 บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาจากผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
สรุปผลผู้ชนะขออนุมัติรับราคาเสนอประธานกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนอนุมัต ิ

• คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำสัญญา แจ้งผู ้ชนะการเสนอราคาเข้าทำสัญญา และเสนอ
ประธานกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนลงนามสัญญา 

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
โดยมีองค์ประกอบ คือ ประธาน กรรมการ โดยคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน เป็นผู้แต่งตั้ง และดำเนินการ ดังนี ้
3.1 ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ตั้งของศูนย์ข้าวชุมชน หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
3.2 ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
3.3 ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
3.4 ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน สรุปรายงานผลการตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการทราบ 

และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอประธานศูนย์ข้าวชุมชนอนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต่อไป 
3.5 ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้อง

ทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม 4.4 
และรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจพบ 
4. รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  

ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธีให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานเสนอประธานศูนย์ข้าวชุมชน ตามรายการ ดังนี้ 
4.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
4.2 รายละเอียดของพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง 
4.3 ราคามาตรฐาน หรือราคากลางที่สืบราคาจากท้องตลาด 
4.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
4.5 กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
4.6 วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง  
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4.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
4.8 ข้อเสนออ่ืน ๆ 

5. วิธีการซื้อหรือจ้าง  
กระทำได้ 2 วิธี ดังน้ี 
5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง สินค้า งานบริการ ที่มีราคาไม่เกิน 500,000 บาท 
5.2 วิธีคัดเลือก สินค้า งานบริการ ที่มีราคาเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป 

6. วิธีการดำเนินงาน 
6.1 การซื้อและการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างติดต่อเจรจาตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจา้งโดยตรง และให้ประธานศูนย์
ข้าวชุมชนเป็นผู้อนุมัติการดำเนินงานและสั่งซื้อสั่งจ้างภายในวงเงินที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเสนอ 

 
6.2 การซื้อและการจ้างโดยวิธีคัดเลือก  

ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี 
1) จัดทำหนังสือเชิญชวนผู ้ประกอบการที ่มีคุณสมบัติตรงตามเงื ่อนไขที ่กำหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย 

ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้คำนึงถึง
การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ 

2) การยื ่นซองข้อเสนอและการรับชองข้อเสนอ ผู ้ย ื ่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธาน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าว
ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่
รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมายื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างดำเนินการต่อไป 

3) เม ื ่อถ ึงกำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้ร ับซองข้อเสนอของผู ้ย ื ่นข ้อเสนอเฉพาะราย  
ที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอเมื่อพ้นกำหนดเวลา 
รับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติม
จากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใด มีรายละเอียดที่มีความจำเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้าง 
ที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่างพัสดุ มาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนำเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
นำเอกสารหรือรายละเอียด มาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ 

4) เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการเปิดซองข้อเสนอ 
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับ ไว้ใน  
ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู ้ย ื ่นข้อเสนอทุกแผ่น รวมทั ้งต้องตรวจสอบการ  
มีผลประโยชน์ร่วมกัน พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้อง การซื้อและการจ้าง โดยวิธี
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คัดเลือก ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการพิจารณาให้ประธานศูนย์ข้าวชุมชนเป็นผู้อนุมัติการ
ดำเนินงานและสั่งซื้อสั่งจ้าง ภายในวงเงินที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเสนอ 
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ภาคผนวกที่ 4 
การทำสัญญาและหลักประกัน 

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

1. การลงนามสัญญาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นอำนาจของประธานศูนย์ข้าวชุมชน  
การลงนามสัญญาการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถทำข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง) 

สำหรับการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกให้จัดทำเป็นรูปแบบสัญญาเท่าน้ัน 
2. การทำสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ให้กำหนดค่าปรับ ดังต่อไปนี ้
 2.1 กรณีซื้อ  
  ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 
 2.2 กรณีจ้าง 
  1) กรณีผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตรา 
ร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท 
  2) กรณีผลสำเร็จของงานทั้งหมดไม่พร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 
0.01 - 0.20 ของราคางานจ้างนั้น  
   กรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การ
ได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกำหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบ
ส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกำหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลยให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด  
   กรณีที ่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั ้งหรือทดลอง ถ้าติดตั ้งหรือทดลองเกินกว่ากำหนด  
ตามสัญญาเป็นจำนวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กำหนดของราคาทั้งหมด  
   ทั้งนี้ ให้กำหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
3. การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจ
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะพิจารณาได้  

ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีเสนอประธานศูนย์ข้าวชุมชนอนุมัต ิตังต่อไปนี ้
 3.1 เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของศูนย์ข้าวชุมชน 
 3.2 เหตุสุดวิสัย 
 3.3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายให้ศูนย์ข้าวชุมชนระบุไว้ในสัญญา
ที่กำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุตังกล่าวให้ศูนย์ข้าวชุมชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้
แจ ้งภายในเวลาท ี ่กำหนด ค ู ่ส ัญญาจะยกมากล่าวอ ้างเพ ื ่อ ขอลดหร ืองดค ่าปร ับ หร ือขอขยายเวลา 
ในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณี 3.1 ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือศูนย์ข้าวชุมชนทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 3.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  
หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบของ หรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป 
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 3.5 การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จ หรือผู้ขายไม่สามารถส่งมอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาเสนอประธานศูนย์ข้าวชุมชน อนุมัติบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง 

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่เป็น
ประโยชน์แก่ศูนย์ข้าวชุมชนโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของศูนย์ข้าวชุมชนในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา 
หรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างนั้นต่อไป ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา 
4. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท  

ต้องมีการวางหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ โดยกำหนดหลักประกันสัญญา
เป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น การกำหนดหลักประกันสัญญาจะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไงในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วย 
5. การรับประกันคุณภาพพัสดุ  

คู่สัญญาจะต้องมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ศูนย์ข้าวชุมชนจัดซื้อจัดจ้าง โดยการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ใช้งานได้ดีดังเดิม และต้องตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 
ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ข้าวชุมชน  
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ภาคผนวกที่ 5 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  

เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ 
2. การควบคุมพัสดุ 
 2.1 ให้ประธานศูนย์ข้าวชุมชนแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลพัสดุ เพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีคุม พัสดุ ทะเบียนการใช้งาน 
และทะเบียนการดูแลและซ่อมบำรุง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในคู่มือดำเนินงานโครงการ 
 2.2 ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นผูร้ับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3. แนวทางการปฏิบัต ิ
 3.1 การซื้อพัสดุตามโครงการ ควรพิจารณาซื้อในคราวเดียวกันของแต่ละศูนย์ข้าวชุมชน (ถ้าการเก็บรักษา 
ไม่ทำให้เปลี่ยนสภาพหรือเสียหาย) โดยพิจารณาให้สอดคล้องตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ 
 3.2 ต้องมีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่เหมาะสม กรณีมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมพัสดุให้อยู่ในความดูแลและ
รับผิดชอบของศูนย์ข้าวชุมชน 
 3.3 บันทึกรับพัสด ุบันทึกการใช้งานพัสด ุและบันทึกการดูแลและซ่อมบำรุงพัสดตุามแบบฟอร์มที่กำหนด 
 3.4 การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีใบเสร็จรับเงิน ถ้าซื้อจากผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน  
ที่แสดงจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าผู้ขายไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ ให้ใช้ใบเบิกเงินแทนใบเสร็จรับเงิน 
 3.5 กรณีการจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ประกอบกิจการประเภทโรงงาน ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
4. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางนี้ 

 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางน้ีได ้ ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน
และกรมการข้าวระดับจังหวัด (คภจ.) โดยให้เร่งรัดการเสนอให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 
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ภาคผนวก 6 
                              การบริหารงบประมาณ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินของศูนย์ข้าวชุมชน 
   1.1 การรับโอนเงินจากสำนักงบประมาณ 
        เมื่อสำนักงบประมาณแจ้งการโอนเงิน  ให้กรมการข้าวดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่
ได้รับในระบบ GFMIS 
   1.2 การโอนเงินให้กับหน่วยงานในสังกัด 
        1.2.1 กรมการข้าว อนุมัติการโอนเงินให้กับศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
แห่งชาติ ในระบบ GFMIS ตามแผนที่ได้รับการพิจารณาอนุมัต ิ
        1.2.2 ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ดำเนินการโอนเงินให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ ที่ศูนย์ข้าวชุมชนได้รับอนุมัติ พร้อมแจ้งให้ศูนย์
ข้าวชุมชนทราบ โดยหลักฐานประกอบการโอนเงิน ประกอบด้วย 

1) หนังสืออนุมัติการโอนเงิน 
2) แผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน 
3) เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ 
4) หนังสือยืนยันการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ข้าวชุมชน ที่ออกโดยศูนย์เมล็ดพันธุ ์ข้าว 

ศูนย์วิจัยข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  (แบบฟอร์มที่..........) 
   1.3 แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงิน  
        1.3.1 การโอนเงินจากส่วนกลางไปยังภูมิภาค 
                 1) เมื่อได้รับแจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการจากส่วนกลาง ให้หน่วยงานของกรมการข้าว
ในพื้นที่ตรวจสอบจำนวนเงินในระบบ GFMIS กับหนังสือแจ้งการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน 
                 2) บันทึกการรับเงินในทะเบียนคุมเงิน (แบบ บช.01) 
        1.3.2 การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
                การ เบ ิ กจ ่ ายงบประมาณเพ ื ่ อสน ั บสน ุ นโครงการของ ศ ู นย ์ ข ้ าวช ุ มชนท ี ่ ได ้ ร ั บการ 
อนุมัตโิครงการ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
               1) รวบรวมโครงการ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติโครงการ
จากคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับประเทศ (คภป.) จัดทำรายละเอียดการจัดสรร
เงิน (แบบ บช.02) พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ดังนี ้
                     1.1) โครงการ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณผ่านการอนุมัติโครงการจาก
คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับประเทศ (คภป.)  เรียบร้อยแล้ว 
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                 1.2) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชี              
" โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ชื่อศูนย์ข้าวชุมชน) " และนำ
สำเนาสมุดบัญชีมาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
                 1.3) เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่โครงการกำหนด 
            1.3.3) หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการ จากนั้นดำเนินการบันทึก
รายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS หรือแบบ ทข 02 พร้อมทั้งบันทึกรายการขอเบิกเงินในทะเบียนคุมเงิน (แบบ บช.
01) หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
                   1) โครงการ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชนที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับประเทศ (คภป.)  
                  2) บันทึกข้อตกลง 
              1 . 3 .4) จ ั ดทำหน ั ง ส ื อถ ึ ง ธนาคาร เพ ื ่ อ ก า ร เ กษตรและสหกรณ ์ ก า ร เ กษตร  ( ธ . ก . ส . )  
สาขา................(สาขาภายในจังหวัด) เพื่อดำเนินการจัดสรรเงินให้ศูนย์ข้าวชุมชน โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย "ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา.. " ขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ" โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี ้

1) หนังสือขอให้ธนาคารดำเนินการโอนเงิน 
2) รายละเอียดการจัดสรรเงิน (แบบ บช.02) 
3) ข้อมูลการโอนเงินที่ระบุชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีและจำนวนเงิน เป็น File Excel 

ผ่านระบบการโอนเงิน Auto Credit ของธนาคาร 
               1.3.5) จัดทำใบสำคัญรับเงิน (แบบ บช.03) สำหรับศูนย์ข้าวชุมชนที่โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว พร้อม
กับลงนามผู้จ่ายเงิน 
               1.3.6) แจ้งศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อทราบการโอนเงินโครงการ และให้ตรวจสอบการรับเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
               1.3.7) กรณีหน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นทีม่ีการจัดหาพัสด ุให้ปฏิบัติภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
               1.3.8) รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการนั้นกำหนด เช่น 
รายการค่าใช ้จ ่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบ ัต ิการ ให ้ปฏิบ ัต ิตามระเบียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยค่าใช ้จ ่าย  
ในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รายการ
ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการ ติดตาม ประเมินผล ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น 
                1.3.9) การจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ให้ปฏิบัติตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง กรรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน  
ส่งคลัง พ.ศ. 2562 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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                  1.3.10) บันทึกรายการเบิกจ่ายเงินในทะเบียนคุมเงิน (แบบ บช.01) ทุกครั้งที่มีการรับ - จ่ายเงิน 
               1.3.11) จัดก็บหลักฐานการจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก 
   1.4 การคืนเงินเหลือจ่าย 

1.4.1 รายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่ (ถ้ามี) เมื่อดำเนินการบันทึก
ใบสั่งซื้อ (PO) เรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งส่วนกลาง เพื่อตัดคืนเงินเหลือจ่าย โดยระบุจำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนเงินที่
เบิกจ่ายและเงินคงเหลือ อ้างอิงเลขที่หนังสือที่ส่วนกลางแจ้งการโอนเงิน 

1.4.2 รายการงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการของศูนย์ข้าวชุมชน เมื่อศูนย์ข้าวชุมชนส่งคืนเงิน
เหลือจ่ายให้ดำเนินการ ดังนี ้
                       1) จัดทำทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงินรายโครงการ (แบบ บช.04) และรายงานการรับ - จ่ายเงิน (แบบ 
บช.05 โดยตรวจสอบกับผลการตรวจสอบบัญชีโครงการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และจำนวนเงินที่ 
ศูนย์ข้าวชุมชนนำฝากคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน ของหน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่ 
2) หัวหน้าหนว่ยงานของกรมการข้าวในพื้นที่ อนุมัติถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ของหน่วยงานของ
กรมการข้าวในพ้ืนที่ โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย "กระทรวงการคลัง" เพื่อส่งคนืคลังเป็นเบิกเกินส่งคืน สำหรับดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

3) แจ้งกรมการข้าว เพื่อตัดคืนเงินเหลือจ่ายในส่วนที่เหลือ พร้อมแนบรายงานการรับ - จ่ายเงิน 
(แบบ บช.05) 
1.5 การจัดทำบัญชีและการรายงานผล 

1.5.1 บันท ึกรายการท ุกคร ั ้ งท ี ่ม ีการร ับ - จ ่ายเง ิน ในทะเบ ียนค ุมเง ินโครงการของหน ่วยงาน 
ของกรมการข้าวในพื้นที่ (แบบ บซ.01) 

1 . 5 . 2  ร า ย ง า น ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย เ ด ื อ น ต า ม แ บ บ ร า ย ง า น ค ว า ม ก ้ า ว ห น้ า 
ในการดำเนินโครงการส่งให้ทราบทุกเดือน 

1.5.3 จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน (แบบ บช.05) ส่งให้หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่ทุกครั้งที่มี
การแจ้งตัดคืนเงินเหลือจ่าย 

1.5.4 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงกร จัดทำทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงินรายโครงการ(แบบ บซ.04) และ
รายงานกรรับ - จ่ายเงิน (แบบ บซ.06) ส่งให้หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่ 

1.5.5 จัดเก็บหลักฐานการจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก 
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1.6 แนวปฏิบตัิการรับและการเบิกจ่ายเงินของศูนย์ข้าวชุมชน 
      6.1 การรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานกรมการข้าวในพื้นที่ 
           1) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี 
"โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว...(ชื่อศูนย์ข้าวชุมชน).. " และส่ง
สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที ่โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร/เบิกจ่ายเงินให้มอบหมายคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 3 คน โดยมี
อำนาจในการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2 ใน 3 คน ของจำนวนผู้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจในการเบิก
จ่ายเงินของศูนย์ข้าวชุมชน ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้า 
           2) มอบหมายคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ดังนี ้
              2.1) โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้มอบหมายคณะกรรมการศูนย์ข้าว
ชุมชน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 1 คน และกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 2 คน 
              2.2) โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้มอบหมายคณะกรรมการศูนย์
ข้าวชุมชน จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน 1 คนและกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 
4 คน โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงิน โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กับหน่วยงานที่ในพื้นที่ของกรมการข้าว (แบบฟอร์มที่....) ที่กรมการข้าว
กำหนดในคู่มือโครงการ (แบบฟอร์มที่....) จำนวน 3 ฉบับ โดยให้ศูนย์ข้าวชุมชน เก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน 1 ฉบับ 
หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่ เก็บไว้เป็นหลักฐานจำนวน 1 ฉบับ และกรมการข้าว เก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน 1 
ฉบับทั้งนี้ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและรับรองสำเนาถูกต้องให้
ครบถ้วน 
             2.3) เมื่อหน่วยงานกรมการข้าวในพื้นที่ โอนเงินและแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของศูนย์ข้าวชุมชนให้ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินตาม
โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และตรงกับที่ทำบันทึกข้อตกลง พร้อมลงนามรับเงินใน
ใบสำคัญรับเงิน (แบบ บช.03) 
           2.4) บันทึกการรับงบประมาณสนับสนุนในบัญชีรับ - จ่ายเงินอุดหนุน 
1.7 การเบิกจ่ายเงิน 
      1.7.1 เมือ่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง โดยต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง 
      1.7.2 การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 

1) จ่ายเป็นเงินสด ให้ถอนและจา่ยเงินให้กับผู้ขายภายในวันเดียวกันถ้าเข้าหลกัเกณฑก์ารหกัภาษี ณ ที่
จ่าย ดำเนินการ ดังนี ้

- เบิกเงินจากบัญชี ธ.ก.ส. เฉพาะจำนวนเงินสดสุทธิที่ต้องจ่ายให้กับผู้ขายหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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- เบิกเงินจากบัญชี ธ.ก.ส. โดยไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ เมื่อจ่ายให้กับผู้ขายให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจะ
มีเงินคงเหลือ ให้นำฝากเงินเข้าธนาคารในวันเดียวกัน ถ้าไม่ทันเวลาทำการของธนาคาร อย่างช้าในวันทำการถัดไป 

2) จ่ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร ขึ้นอยู่กับการตก
ลงกันระหว่างผู้ชายกับศูนย์ข้าวชุมชน โดยไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ 
        1.7.3 การจ่ายเงินทุกครั ้งต้องมีใบเสร็จรับเงิน ถ้าซื ้อจากผู ้ขายที ่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องใช้
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป) ถ้าผู้ขายไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ได้ ให้ใช้ใบเบิกเงิน (แบบ บช.09) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายและรับรองสำเนาถูกต้อง 

1.7.4 ผู้จัดทำบัญชีดำเนินการบันทึกการรับและจ่ายเงินในบัญชีรับ - จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ บช.07) ทุกครั้ง
ที่มีการรับและจ่ายเงิน 

1.7.5 เก็บหลักฐานการรับ การจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบฝากเงินใบถอนเงิน เป็นต้น ให้
ครบถ้วนทุกรายการ 
1.8 การจัดทำบัญชีและการรายงานผล 
      1.8.1 บันทีกรายการควบคุมพัสดุ ดังน้ี 

1) บันทึกรับและเบิกวัสดุ ในบัญชีคุมวัสดุ (แบบ บช.10) 
2) บันทึกรับครุภัณฑ์ ในบัญชีคุมครุภัณฑ์ (แบบ บช.11) 
3) บันทึกการใช้งานครุภัณฑ์ทุกครั้ง ในทะเบียนการใช้งาน (แบบ บช.12) 
4) บันทกึการดูแลและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทุกครั้ง ในทะเบียนการดูแลและซ่อมบำรุง (แบบ บช.13) 

     1.8.2 จัดทำบัญชีและรายงานตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดในคู่มือโครงการ 
     1.8.3 รวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน 
     1.8.4 กำกับ ติดตาม ดูแลและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 
1.9 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ 
     1.9.1 เมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนดำเนินการปิดบัญชี
โครงการ และส่งคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) รวมทั้งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) ของหน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที ่ภายใน 10 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ 
และเก็บรักษาสมุดบัญชีไว้เป็นหลักฐานการเบิกเงิน 
     1.9.2 คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน ดำเนินการรวบรวมบัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
โครงการทั้งหมดและจัดทำหนังสือรับรองการใช้จ่ายเงินของศูนย์ข้าวชุมชน บัญชีโครงการและเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีโครงการ (แบบ บช. 14) แจ้งคณะกรรมการ คภ เพื่อแจ้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ให้
ตรวจสอบบัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโครงการของศูนย์ข้าวชุมชน 
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     1.9.3 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินต้นฉบับบัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโครงการทั้งหมด
ให้ คภจ. เพื่อใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบบัญชีโครงการ 
    1.9.4 เมื่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
โครงการของศูนย์ข้าวชุมชนแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืนเพิ่มเติม ให้ดำเนินการส่งคืนหน่วยงานของ
กรมการจ้าวในพื ้นที่  ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีโครงการและเอกสาร
ประกอบการบันทึกโครงการครบถ้วนแล้ว 
      1.9.10 เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโครงการเรียบร้อย
แล้ว ให้ คภจ. รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที ่
1.10 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมการข้าว หน่วยงานของกรมการข้าวในพืน้ที่ ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3) กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 

2549 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และฉบับที่แก้ไข

เพิ่มเติม 
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
7) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการก็บรักษาเงิน และการนำ

เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
12. การรายงานผลการดำเนินงาน 

12.1 การรายงานความก้าวหน้า 
- หน่วยงานของกรมการข้าว ในพื้นที่ รายงานความก้าวหน้า ในระบบสารสนเทศ “ลดต้นทุนการผลิต

ข้าว ศขช.” ตั้งแต่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จนสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการ 
- กรมการข้าว รายงานให้คณะกรรมการฯ ระดับกรม และกระทรวงทราบ (คณะกรรมการอำนวยการ

โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     12.2 การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน เมื่อสิ้นสุดโครงการ ตามประเด็นการประเมินผลโครงการ
ที่กำหนด ในระบบสารสนเทศ “ลดต้นทุนการผลิตข้าว ศขช.” 
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ภาคผนวก 7 
การรายงานผลการดำเนินงาน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน 
   1.1 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการระดับกระทรวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กรมการข้าวเสนอรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบเป็นระยะผ่าน
คณะกรรมการอำนวยการระดับกระทรวง 

     1.2 การติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่  
         กรมการข้าวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคติดตามผลการดำเนินงาน ให้คำแนะนำการดำเนินงานของศูนย์
ข้าวชุมชน 
    1.3 การติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 

1) ศูนย์ข้าวชุมชน (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าวเป็นพี่เลี้ยง) โดยคณะกรรมการศูนย์ข้าว
ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดงันี ้

(1) อนุมัติแผนความต้องการ วงเงิน และแผนปฏิบัติงานของศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มเกษตรกร 
             (2) ขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และ

ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้งบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชน 
(3) ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงาน

โครงการให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา การดำเนินงาน การเบิกจ่าย

งบประมาณโครงการ ผ่านระบบสารสนเทศ “ลดต้นทุนการผลิตข้าว ศขช.”  ของ กข. ให้ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ
ลดต้นทุนฯ (War Room) รับทราบ ตามแบบรายงานที่กรมการข้าวกำหนด 

2) คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   (1) อนุมัติแผนความต้องการ วงเงิน และแผนปฏิบัติงานของศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด  

(2) ขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และ
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้งบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชน   

(3) ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
ให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 คณะกรรมการจัดทำแนวทางโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว 

(1) อนุมัติให้ศูนย์ข้าวชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ 
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(2) อนุมัติแผนความต้องการ วงเงิน และแผนปฏิบัติงานของศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัด  

      (3) ขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และ
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้งบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชน   

      (4) ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน การเบิกจ่าย

งบประมาณโครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ใช้ ระบบสารสนเทศ “ลดต้นทุนการผลิตข้าว ศขช.” ศูนย์
ปฏิบัติการโครงการลดต้นทุนฯ (War Room) ของกรมการข้าว  ต่อคณะกรรมการจัดทำแนวทางโครงการ
สนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามแบบรายงานที่กรมการข้าวกำหนด 
2. การรายงานผลดำเนินงานโครงการ   

 1) ใช้ระบบสารสนเทศ “ลดต้นทุนการผลิตข้าว ศขช.” รายงานผลการดำเนินงาน เช่น การรับสมัครกลุ่ม
เกษตรกร การอนุมัติเข้าร่วมโครงการ การพิจารณาแผนความต้องการ รายงานแผนความต้องการ และรายงานผล
การดำเนินงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน 

2) การรายงานงานความก้าวหน้าในพื้นที่ มอบหมายศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์
ข้าวในพื้นที่ รายงาน/รับทราบผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วย ระบบ ลดต้นทุนการผลิตข้าว ศขช. 
ของกรมการข้าว 

(1) ศูนย์ข้าวชุมชน (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว) ติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็น
ประจำทุกวันส่งให้กรมการข้าวทางระบบสารสนเทศ “ลดต้นทุนการผลิตข้าว ศขช.” (แบบฟอร์ม...) 

(2) ศูนย์ข้าวชุมชน ทำหน้าที่ขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ แนวทางแก้ไขปัญหา การดำเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณการดำเนินงานโครงการของศูนย์ข้าวชุมชนที่รับผิดชอบ ส่งระบบสารสนเทศ “ลดต้นทุนการผลิตข้าว ศขช.” 
ทุกสัปดาห์ ให้หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่ตรวจสอบก่อนส่งให้กรมการข้าว  

(3) เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ รับทราบการรายงานต่างๆ 
ของศูนย์ปฏิบัติการโครงการลดต้นทุนฯ  โดยสามารถเข้าดูผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา (แบบฟอร์ม..) 
    3) การรายงานงานความก้าวหน้าในส่วนกลาง  
         กรมการข้าวส่วนกลางประมวลสรุปรายงานส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบเป็นระยะ  
3. การประเมินผลโครงการ  
         กรมการข้าวโดยสำนักนโยบาลและยทุธศาสตร์ข้าวประเมินผลโครงการสนับสนุนลดตน้ทุนการผลิตดา้น
การเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ก่อนเริ่มต้น - กลาง และหลังการดำเนินงานแล้วเสร็จ 
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ภาคผนวก 8 
แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงโครงการ 
1.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่ องค์ความรู้   ก.ค.65 สบก. 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ ก.ค.65 ศวข./ศมข./

สวข./ศสส. 
1.3 การจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัล “ลดตน้ทุนการผลิต ศูนย์ข้าวชุมชน” ส.ค.65 ศสส. 
1.4 การประชมุชี้แจงโครงการ ส.ค.65 ศวข./ศมข./

สวข./สขข. 
2. รับสมคัรและเสนอแผนความต้องการของศูนย์ข้าวชมุชน 
2.1 รับสมัครศูนย์ข้าวชุมชนและเสนอแผนความต้องการ 
     -ศมข./ศวข./สวช. เป็นพ่ีเลี้ยงจัดทำแผนความต้องการเครื่องจักรกล 
แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จา่ยเงิน และแผนการบริหารจัดการ ให้กับ ศขช. 
     - ศขช. สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ หน่วยงานของ กข. ในพื้นที่ (แผน
ความต้องการต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศนูย์ข้าวชุมชน
แล้ว) 
     -ศมข./ศวข./สวช. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ “ลดต้นทุนการ
ผลิตข้าว ศขช.” 

1ก.ย.65 ศวข./ศมข./
สวข./ศสส./
สสข. 

3.การอนุมัติแผนความต้องการของศูนย์ขา้วชุมชน   
3.1 การอนุมัตแิผนความต้องการ 
     -ศขช. เสนอแผนความต้องการและวงเงินงบประมาณให้ 
คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ 
    - คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด พิจารณาแผนความ
ต้องการ และนำเสนอ คภจ. 
   - คพภ. พิจารณาแผนความต้องการ และนำเสนอ คภจ.      

15 ต.ค.65 คณะกรรมการ 

3.2 แจ้งผลการอนุมัติศูนย์ข้าวชุมชนเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ม.ค.66 ศวข./ศมข./
สวข./ศสส./
สสข. 

4. ทบทวนแผนความต้องการและกรอบวงเงินงบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.1 กรณีศูนยข์้าวชุมชนที่ขอทบทวนแผนที่ผ่านการอนุมัติจาก คภป. แล้ว ม.ค.66 ศขช. 
4.2 กรณีศูนยข์้าวชุมชนที่ขอทบทวนแผนที่ไม่ผ่านการอนุมัติจาก คภป. 
แล้ว 

ม.ค.66 ศขช. 

5. การโอนเงนิงบประมาณให้ศูนย์ข้าวชมุชน   
5.1 การโอนเงินให้หน่วยงานกรมการข้าวในพื้นที่   มี.ค.66 ศวข./ศมข./

สวข./สสข. 
5.2  หน่วยงานกรมการข้าวในพื้นที่โอนเงินให้ศูนย์ข้าวชุมชน มี.ค.66 สขช. 
6. การจัดซื้อจัดจ้าง   
6.1 หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์
ข้าวชุมชน 

เม.ย.66 ศวข./ศมข./
สวข./สสข. 

6.2 การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์ข้าวชุมชนตามระเบียบ 
    -ศูนย์ข้าวชุมชนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรกลการเกษตร 

มี.ค.66 ศขช. 

6.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของศูนย์ข้าวชุมชน 
    -ศูนย์ข้าวชมุชนแจ้งหน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่จัดทำหนังสือ
ยืนยันการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง  
   - ศูนย์ข้าวชมุชนทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส.และแนบเรื่อง
การยืนยันการขอ ตามวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ศูนย์ข้าวชุมชนดำเนินตามภาคผนวก  

เม.ย. 66 ศขช./
คณะกรรมการ 

7. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างความตระหนกัรู้พัฒนาการ
ผลิตข้าว 

  

7.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านโมเดลต้นแบบ ต.ค. 65 ศมข./ศวข./
สวช./สสข. 

7.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการประชาสัมพันธ์ อบรม สัมมนา ต.ค. 65 ศมข./ศวข./
สวช./สสข. 

7.3 การเชื่อมโยงตลาด ส.ค.66 ศมข./ศวข./
สวช./สสข. 

8. การติดตามและประเมินผล   
8.1 การติดตาม รายงาน ต.ค.65-ก.ย.66 ศสส. 
8.2 การประเมนิผล ต.ค.65-ก.ย.66 สนย. 
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ภาคผนวก 9 
แนวทางการบริหารเครื่องจักรกลการเกษตร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การบริการเครื่องจักรกลการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องกมีการบริหารจัดการ ให้เป็น

ระบบ โดยมีขั้นตอนการบริหาร ดังนี้  
1. การวางแผนการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร การคำนวนต้นทุน การตั้งราคารับจ้าง และประเมิน

พื้นที่ รวมทั้งตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนการทำงาน 
2. รับลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่สนใจจะใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เมื่อใกล้ถึงฤดูกาลทำงานของ

เครื่องจักรกลการเกษตร ให้ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนเกษตรกรที่สนใจใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่ม 
รวบรวมรายชื่อและจำนวนพ้ืนที่จัดทำแผนการให้บริการ 

3. จัดทำแผนและลงพื ้นที่นาข้าวของสมาชิกที ่ลงทะเบียน คณะทำงานและเจ้าของเครื ่องจักรกล
การเกษตรที่นำเครื่องจักรกลการเกษตรมาเข้าร่วมบริการ ลงพื้นที่ประเมินพื้นที่จริงที่จัดแผนงานและจัดลำดับ
แผนการให้บริการแก่สมาชิกที่ลงทะเบียนก่อนการนำเครื่องจักรกลการเกษตรไปบริการแก่สมาชิก 

4. การนำเครื่องจักรกลการเกษตรออกให้บริการแก่สมาชิก ได้แก่ 1) ทีมเครื่องจักรที่เป็นคนบริการแก่
สมาชิก ตามที่ลงทะเบียนและจัดลำดับของการทำงาน  2) ทีมตรวจสอบการทำงาน ทำหน้าที่ในการตรวจเช็คการ
ทำงานของเครื่องจักรกลการเกษตรที่ออกให้บริการ โดยการตรวจเช็คงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้กับเจ้าของแปลง  

5. การเก็บค่ารับจ้างสำหรับการบริการแก่สมาชิก ทีมการเงินจะดำเนินการเก็บค่าจ้างจากเจ้าของนาข้าว 
และจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้เจ้าของแปลงนา 
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ภาคผนวก 10 
ต้นทุนและผลตอบแทน  

รายการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ส่วนต่าง  

(%) 
หมายเหตุ 

1. ตน้ทุนต่อไร ่(บาท) 3,981 4,180 3,971 -209 
(-5.0) 

 

2. ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.) 416 428 449 21 
(4.9) 

 

3. ตน้ทุนต่อตนั (บาท) 9,571 9,766 8,844 -922 
(-9.4) 

(1÷ 2) x 1000 

4. ราคาผลผลติต่อตนั (บาท) 10,000 10,000 10,000 0  
5. รายไดต้่อไร ่(บาท) 4,160 4,280 4,490 210 

(4.9) 
(4 x 2) ÷ 1000 

6. รายไดสุ้ทธติ่อไร ่(บาท) 179 100 519 419 
(419) 

(5-1) 

7. รายไดสุ้ทธติ่อตนั (บาท) 429 234 1,156 922 
(394) 

(4-3) 

8.เนื้อทีป่ลกูขา้วทัง้ประเทศ(ลา้นไร)่ 62.43 62.82 62.00   
9.รายไดสุ้ทธริวมทัง้ประเทศ(ลา้น
บาท)  

11,174.97 6,282.00 32,178.00  (8x6)  

10. รายไดร้วม 62 ลา้นไร่ = 4,490 x 62,000,000 = 276,520 ลา้นบาท (ปี 2566) 

11. ตน้ทุนรวม 62 ลา้นไร่ = 3,971 x 62,000,000 = 246,202 ลา้นบาท  (ปี2566) 

12. ผลประโยชน์สุทธจิากโครงการรวมทัง้สิน้ (10 – 11) = 30,318 ลา้นบาท   

13. งบประมาณของรฐั  15,260  ลา้นบาท 

14. ผลประโยชน์มากกวา่การลงทุนของรฐั (12 - 13) 30,318 - 15,260 = 15,058 ลา้นบาท 

หมายเหตุ   
1.ตน้ทุนการผลติรวมทุกชนิดขา้ว ปี 2565 มาจาก การประมาณการจากตน้ทุนการผลติของ สศก. ปี 2564 เนื่องจาก ปี 
2565 ยงัไมต่น้ทุนการผลติการผลติ เพราะไมส่ิน้ฤดเูกบ็เกีย่ว โดยปี 2565 ประมาณการวา่ตน้ทุนการผลติจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
5 เนื่องจากปัจจยัการผลติราคาแพง (ปุ๋ ย น ้ามนั ฯลฯ)  และปี 2566 ตอ้งลดตน้ทุนการผลติใหไ้ดร้อ้ยละ 5 
2.ผลผลติต่อไรร่วมทุกชนิดขา้ว  เป็นขอ้มลูจากส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร. 
3. รายได้ทุกชนิดรวมต่อตัน เป็นตัวเลขประมาณการจากฐานราคาเดือนพฤษภาคม ปี 2565 + ที่จะได้ชดเชยจากโครงการของรัฐ 
4.ตัวเลขต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ต้นทุนการผลิตต่อตัน ปี 2564  มาจาก สศก. 
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ภาคผนวก 11 
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าว 

 

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าว 
2. แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าว 
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แบบฟอร์มที่ 1 
 

ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนลดตน้ทุนการผลิตดา้นการเกษตรสำหรบัเกษตรผู้ปลูกข้าว 

ชื่อศูนย์ข้าวชุมชน..............................................................................รหัสทะเบียน............................................... 
เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. ......................................................ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว เมื่อ....................................... 
ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เมือ่.......................................และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย เมื่อ................................................................................................................................................... 
ประธานศูนย์ข้าวชุมชนปัจจุบัน ชื่อ นาย นางสาว นาง ........................นามสกุล............................... 
ที่ตั้งเลขที่..........................................หมู่ที่......................หมู่บ้าน.......................................................................... 
ตำบล.............................................................อำเภอ............................................................................................ 
จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................................. 
พิกัดที่ตั้งศูนย์ข้าวชุมชน X ……………………………………………..………. Y …………………………..……………………..……  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที…่………….. หมู่ที่……..…. หมู่บ้าน............…………....……..... ตำบล/แขวง………………..……… 
อำเภอ/เขต…………………………………….  จังหวัด...…………...........…....................... รหัสไปรษณีย…์………………... 
โทรศัพท์มือถือ......................................................................................................................................................  
จำนวนสมาชิก...............................................................ราย 
จำนวนพื้นที่ให้บริการ....................................................ราย 
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทีร่ับบริการ..........................ราย 
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แบบฟอร์มที่ 2 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลติด้านการเกษตรสำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าว 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อศูนย์ข้าวชุมชน             
รหัสศูนย์ข้าวชุมชน      ผลการจัดชั้นคณุภาพ         
จำนวนสมาชิก     ราย พื้นที ่                        ไร่ 
ชื่อผู้จัดการศูนย์ข้าวชุมชน     ชื่อประธานศูนย์ข้าวชุมชน     
ที่อยู่ตำบล     อำเภอ   จังหวัด     
2. ชื่อทะเบียนนิติบุคคล            
ชื่อประธานกลุ่มที่จดทะเบียน           
(แนบหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล) 
ประเภทกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน (เพิม่เครื่องหมาย) 
 1. จัดซื้อจดัจ้างเครื่องจักรกลการเกษตร 
 2. ซ่อมซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร 

3. หลักการและเหตุผล 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

4. วัตถุประสงค ์
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

5. รายการที่ขอรับสนับสนนุ (ไม่ซ้ำซ้อนกับแหล่งงบประมาณอื่นในป ี2566) 

6. งบประมาณ      บาท 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ 

8. กิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน 
- ระบุกิจกรรมโดยเรียงลำดับตามระยะเวลาดำเนินงาน ก่อน -หลัง และแสดงปริมาณในแต่ละกิจกรรม 
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ในลักษณะของตาราง 
- แผนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์หลังจากสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองและยั่งยืน 
- ระบุการเชื่อมโยงผลผลิตกับการตลาดหรือการนำไปใช้ประโยชน์ 
- ระบุการบริหารจัดการผลผลิตและรายได้ รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไปหรือเพื่อต่อยอด 
 

9. แผนการดำเนนิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- แผนการดำเนินงาน (ปฏิทิน) ระบุกิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- ระบุจำนวนงบประมาณ โดยแจกแจงรายการค่าใช้จ่ายให้ละเอียด ชัดเจน 
- จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกจิกรรม รายการ ช่วงเวลาที่ใช้จ่ายงบประมาณ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบุผลประโยชน์ที่ศูนย์ข้าวชุมชนได้รับจากโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

11.1 คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน 
11.2 สมาชิกศนูย์ข้าวชุมชน (แนบรายชื่อสมาชกศูนย์ข้าวชุมชน) 

12. ผู้เสนอโครงการ ศนูย์ข้าวชุมชน 
 
     ลงชื่อ     
     (                                        ) 
             ประธานศูนย์ข้าวชุมชน 
 
            ผลการพิจารณา         ผลการพิจารณา 
คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับ (ศขช.)                ของคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด 
 เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ        อนมุัต ิ      ไม่อนุมตั ิ
 
ลงชื่อ    ประธานคณะกรรมการ      ลงชื่อ   ประธานคณะกรรมการ 
    (                                        )                   (                                    ) 
ตำแหน่ง          ตำแหน่ง 
 
 



 

แบบฟอร์มที ่
บัญชีคุมพัสด ุ

โครงการสนับสนนุลดตน้ทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ชื่อศูนย์ข้าวชุมชน..................................................... 

ตำบล....................................อำเภอ....................................จังหวัด.................................... 

ชื่อพสัดุ..................................................................... 
รหัส……………………………………………………………….. 

หน่วยนับ
.................................................................................. 

จำนวน
.................................................................................. 

รายละเอียด ลักษณะ/คุณสมบัติ ของพสัด…ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

วัน เดือน ป ี รายการ 
รับ 

จ่าย (จำนวน) คงเหลือ (จำนวน) ลายมือชื่อ 
ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวน 

 
 
 

 

      

 

หมายเหตุ : 1. ระบุรหัส ในกรณีซื้อพัสดุ โดยกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนเป็นผู้กำหนด 

หมายเหตุ : 2. การบันทึกช่องรายการ/ลายมือช่ือ ตัวอย่างเช่น 

- รับพัสดุ จากร้าน........... ใบเสร็จรับเงินเล่มที่............ เลขที่............ ลงรายมือช่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

- เบิกพัสดุ ลงรายมือช่ือผู้เบิกพัสด ุ



 

แบบฟอร์มที ่
ทะเบียนการใช้งาน 

โครงการสนับสนนุลดตน้ทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ชื่อศูนย์ข้าวชุมชน.................................................... 
ตำบล....................................อำเภอ....................................จังหวัด.................................... 

ชื่อพัสดุ.............................................................................. 
รหัส…………………………………………………………………………….. 

วัน เดือน ปี ทีไ่ด้รับพัสดุ............................................. อายุการใช้งาน...................................ป ี

รายละเอียด ลักษณะ/คุณสมบัติ ของพัสดุ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

วัน เดือน ป ี รายการ 
เวลา 

ชื่อผู้ควบคุม ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
เริ่มใช้งาน เลิกใชง้าน 

       
       
       
       

 
คำอธบิาย 
วัน เดือน ป ี  :  วัน เดือน ปี ที่มีการใช้งาน      เวลาเลิกใช้งาน  :  ระบุเวลาใช้งานเสร็จ 
รายการ  :  รายละเอียดของการใช้งานและปัญหาของการใช้พัสดุ (ถ้ามี)  ลายมือช่ือผู้ควบคุม :  ผู้ควบคุมการใช้งานลงลายมือชื่อ 
เวลาเริ่มใช้งาน  :  ระบุเวลาเริ่มใช้งาน 
 



 

แบบฟอร์มที ่

ทะเบียนการดูแลและซ่อมบำรุง 

โครงการสนบัสนนุการลดตน้ทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรบัเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 

ศูนย์ขา้วชุมชน............................................... 

ตำบล...............................อำเภอ...............................จังหวัด............................... 

ชื่อพัสดุ.......................................................................... วัน เดือน ปี ทีไ่ดพ้ัสด ุ
...................................................................... 

อายุการใช้งาน........................................ปี 
รหัส................................................................................ 
รายละเอียด ลักษณะ/คุณสมบัติ ของพัสด ุ

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

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

วัน เดือน ป ี รายการ จำนวนเงิน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     

 

คำอธบิาย 

วัน เดือน ป ี : วันเดือนปีที่มีการดูแล/ซ่อมบำรุง     จำนวนเงิน : จำนวนเงินที่จ่ายค่าดูแล/ซ่อมบำรุง (ถ้ามี) 
รายการ  : รายละเอียดของปัญหาและวิธีการดูแล/ซ่อมบำรุง   ลายมือช่ือ  : ลายมือชื่อผู้ควบคุมการดูแล/ซอ่มบำรุง 



 

ภาคผนวก 11 
รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม รายละเอียด (ตัวคูณ) หน่วยนับ 
ราคา งบประมาณ

(บาท) ต่อหน่วย(บาท) 

งบดำเนินงาน 

1 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ                

ธ.ก.ส. ให้ศูนย์ข้าวชุมชน 

63,900 หมู่บ้าน x 100 บาท  หมู่บ้าน 63,900 5 319,500 

2 ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
ประสานงาน 

10 ราย x 15,000 บาท x 12 
เดือน 

ราย 10 15,000 1,800,000 

3 ค่าวัสดุสำนักงานส่วนกลาง +
ภูมิภาค 

13 แห่ง x 12 เดือน x 
20,000 บาท 

เดือน 12 4,167 650,000 

4 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ/เสียงตามสาย โซเชียลมีเดีย แผ่นป้าย  3,000,000 

 -โทรทัศน์  3 ครั้ง x 300,000 บาท ครั้ง 3 300,000 900,000 

 -วิทยุ  30 ครั้ง x 10,000 บาท ครั้ง 30 10,000 300,000 

 -โซเชียลมีเดีย 25 ครั้ง x 15,000 บาท ครั้ง 25 15,000 375,000 

 -แผ่นป้าย 25 ป้าย x 25000 บาท ป้าย 25 25,000 625,000 

 -เอกสารเผยแพร่โครงการ 8000 ฉบับ x 100 บาท ฉบับ 8,000 100 800,000 

5 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาชี้แจงโครงการ 4 ภาคๆละ 300 ราย และกรุงเทพฯ 300 ราย  8,937,000 
 ส่วนกลาง       1,386,000 

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 300 ราย x 240 บาท x 3วัน ราย 300 240 216,000 

 -ค่าที่พัก 300 ราย x 800 บาท x 2คืน ราย 300 800 480,000 

 -ค่ายานพาหนะ 300ราย x 500 บาท ราย 300 500 150,000 

 -ค่าอาหารกลางวัน  300 คน x 3 มื้อ x 350 บาท คน 300 350 315,000 

  -ค่าอาหารเย็น 300 คน x 2 มื้อ x 350 บาท คน 300 350 210,000 

 -ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม 300 คน x 5 มื้อ x 50 บาท คน 300 50 75,000 
 -ค่าวัสดุการสัมมนา 300 คน x 1 ชุด x 300 บาท คน 300 300 90,000 
 -ค่าเอกสารประกอบสัมมนา 300 คน x 1 ชุด x 200 บาท คน 300 200 60,000 

 ส่วนภูมิภาค 4 ภาคๆ ละ 300 ราย      7,551,000 

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,600 ราย x 240 บาท x 3วัน ราย 1,600 240 1,152,000 



 

ท่ี กิจกรรม รายละเอียด (ตัวคูณ) หน่วยนับ 
ราคา งบประมาณ

(บาท) ต่อหน่วย(บาท) 
 -ค่าที่พัก 1,600 ราย x 800 บาท x 2 คืน ราย 1,600 800 2,560,000 
 -ค่ายานพาหนะ 1,600 ราย x 500 บาท ราย 1,600 500 800,000 

 -ค่าอาหารกลางวัน  1,600 คน x 3 มื้อ x 350 
บาท 

คน 1,600 350 1,680,000 

  -ค่าอาหารเย็น 1,600 คน x 2 มื้อ x 350 
บาท 

คน 1,600 350 560,000 

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,600  คน x 5 มื้อ x 50 
บาท 

คน 1,600 50 400,000 

 -ค่าวัสดุการสัมมนา 1,600 คน x 1 ชุด x 300 
บาท 

คน 1,600 300 480,000 

 -ค่าเอกสารประกอบสัมมนา 1,600  คน x 1 ชุด x 200 
บาท 

คน 1,600 200 320,000 

 -ค่ายานพาหนะของเจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง 

15 ครั้ง x 10,600 บาท ครั้ง 15 10,600 159,000 

6 ค่าจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
โครงการ  

2800 เล่ม x 300 บาท เล่ม 2,800 500 1,400,000 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง
ของคณะกรรมการร่วมระหว่าง 
กษ. พณ กค. และ มท. 
ส่วนกลาง 

10 ครั้ง x 35,000 บาท ครั้ง 10 35,000 350,000 

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง
ของคณะกรรมการร่วมระหว่าง 
กษ. พณ กค. และ มท. ส่วน
ภูมิภาค 

77 จังหวัด x 50,000 บาท จังหวัด 77 50,000 3,850,000 

9 การติดตาม รายงาน และ
ประเมินผล 

      14,693,500 

 การติดตามส่วนกลาง     3,247,000 
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 40 คน x 240 บาท x 30 วัน คน 40 240 288,000 
 -ค่าที่พัก 40 คน x 800 บาท x 30 วัน คน 40 800 960,000 

 -ค่ายานพาหนะ 40 คน x 1100 บาท คน 40 1,100 44,000 
 -ค่าจ้างเหมารถและ พขร.       1,955,000 
 การติดตามส่วนภูมิภาค จังหวัดละ 5 คน จำนวน 77 จังหวัด     2,535,000 



 

ท่ี กิจกรรม รายละเอียด (ตัวคูณ) หน่วยนับ 
ราคา งบประมาณ

(บาท) ต่อหน่วย(บาท) 
 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 300 คน x 240 บาท x 30วัน คน 300 240 2,160,000 

 -ค่าจ้างเหมารถยนต์และ พขร. ค่าจ้างเหมารถตู้ 5,000 บาท 
x 30 วัน 

วัน 30 10,000 300,000 

 -น้ำมันเชื้อเพลงและหล่อลื่น 30 วัน x2,500บาท วัน 30 2,500 75,000 
 การรายงาน        4,318,000 
 -จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  1000 เล่ม x 200 บาท เล่ม 1,000 300 300,000 
 -ค่าจ้างเหมาการจัดทำฐานข้อมูล 1 ระบบ x 4,018,000 บาท ระบบ  4,018,000 4,018,000 
 การประเมินผล       4,593,500 

  -ค่าจ้างเหมาประเมินผลก่อน 
ระหว่างการดำเนินงาน และหลัง
การดำเนินงานโครงการ 

2 ครั้ง x2,296,750 บาท ครั้ง 2 2,296,750 4,593,500 

รวมงบดำเนินงาน 35,000,000 
งบเงินอุดหนุน 
 เงินอุดหนุนจ่ายให้เกษตรกรผู้

ปลูกข้าว 
ไร่ละ 700 บาท ครัวเรือนละ
ไม่เกิน 5 ไร่ 

ล้านไร่ 62 700 15,225,000,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,260,000,000 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ปรับจากเป้าหมาย 63,900 หมู่บ้าน ให้เป็นศูนย์ข้าวชุมชน 5,000 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 12 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ และคณะทำงาน 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว  

เพื่อใช้ชี้แจงงบประมาณ  ปี 2566 วาระ 2-3 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 

 


