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ค าน า 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุม CPS เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่

ส่งเสริมเข้ำไปปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในแต่ละเดือนและเพ่ือให้ทรำบถึงผลส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตินั้น กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ (Knowledge Management) ของส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิธีที่จะน ำมำใช้ เพ่ือจัดท ำข้อมูลที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงำนและกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน โดยก ำหนดเป้ำหมำย กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรแนะน ำ ส่งเสริม กำรด ำเนินงำน/
ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตำมภำรกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกที่สุด 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรเข้ำไปส่งเสริมกำรผลิตเมล็ด
พันธุ์ถั่วเขียวของสหกรณ์ จึงได้น ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ขอบเขตงำน สรุปค ำแนะน ำจำกคณะท ำงำนส่งเสริม
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวระดับจังหวัดในกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ของสหกรณ์ที่เข้ำ
โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว เพ่ือเข้ำสู่โครงกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำว ตั้งแต่ปีพ .ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๗ มำจัดกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้และมีควำมเข้ำใจที่เป็นรูปแบบเดียวกัน สำมำรถ
เผยแพร่ควำมรู้ และประกำรส ำคัญเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์จะได้ทรำบข้อมูลที่ครบถ้วนของสหกรณ์อันเป็น
ประโยชน์ในกำรแนะน ำส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรต่อไป  

 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวของสหกรณ์ 
 
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล   
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท ำโครงกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดระบบกำรปลูกข้ำวให้มีกำรปลูกข้ำวปีละไม่เดิน ๒ ครั้ง โดยงดเว้นกำรปลูกข้ำวแบบต่อเนื่องทั้งปี ให้มีกำรใช้
น้ ำไม่เกินปริมำณน้ ำต้นทุนที่มีอยู่ ตัดวงจรกำรระบำดของศัตรูข้ำว และรักษำระบบนิเวศน์ในนำข้ำวให้มีควำม
สมดุลโดยวิธีกำรให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนำ คือ ถั่วเขียว แต่กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมีกำรลงทุนสูง และมี
เพียง กรมวิชำกำรเกษตรที่ผลิตเป็นหลัก แต่มีก ำลังกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้
ของเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินงำนในโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เขียว เพ่ือส่งให้โครงกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำว โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกสหกรณ์ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสำมำรถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีคุณภำพในระดับชั้นพันธุ์จ ำหน่ำย ให้กับโครงกำรจัดระบบ
กำรปลูกข้ำวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ปี  พ.ศ.2554 – 2557 ซึ่ง
โครงกำรฯ ก ำหนดรำคำรับซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ ำหน่ำยในอัตรำคงที่ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนิน
โครงกำร กิโลกรัมละ ๔๐ บำท และในปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๖ และพ.ศ.๒๕๕๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรแก่สหกรณ์ ตำมจ ำนวนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ผ่ำน
มำตรฐำนและกรมวิชำกำรเกษตรรับซื้อ อัตรำกิโลกรัมละ ๒ บำท  และเพ่ือพัฒนำด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด
เมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ ให้สำมำรถสร้ำงรำยได้แก่สมำชิกสหกรณ์และชุมชนอย่ำงต่อเนื่องและมั่นคง ส่งผลให้
สหกรณ์เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีคุณภำพต่อไปในอนำคต  

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้รวบรวม ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ขอบเขตงำน สรุป
ค ำแนะน ำจำกคณะท ำงำนส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวระดับจังหวัดในกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนกำรผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวของสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร มำจัดท ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
Management : KM) เพ่ือให้เกิดชุดควำมรู้ และเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในกำรปฏิบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร ฝ่ำยส่งเสริมสหกรณ์ 
และสมำชิกของสหกรณ์เอง โดยก ำหนดขอบเขตของ (Knowledge Management : KM) คือ เป้ำหมำยกำร
จัดชุดควำมรู้ เพ่ือกำรแนะน ำ ส่งเสริม กำรด ำเนินงำน/ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตำมภำรกิจของ
กรมส่งเสริมสหกรณ ์เพ่ือให้น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนและเกิดผลจริง 

วัตถุประสงค์  
เป็นคู่มือให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมใช้เป็นแนวทำงในกำรแนะน ำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในกำรส่งเสริม

กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว เพ่ือให้สมำชิกสหกรณ์มีเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภำพช่วยลดต้นทุนทำงกำรเกษตร และ
ผลักดันให้สหกรณ์เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภำพ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์สำมำรถน ำไปใช้เป็นคู่มือในกำรแนะน ำสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ที่อยู่
ใน ควำมรับผิดชอบแนะน ำส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวให้แก่สมำชิกสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภำพ 
ช่วยลดต้นทุนทำงกำรเกษตร ให้สหกรณส์ำมำรถแข่งขัน และลดผลกระทบจำกประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนได้ 
 



กรอบการท างานการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
   ๑. จัดประชุมชี้แจงคณะท ำงำนส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ระดับจังหวัด 
  ๒. ส ำรวจสหกรณ์ที่มีควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรฯ เพ่ือทรำบจ ำนวนสมำชิก พื้นที่ปลูก 
และจ ำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องกำร 
  ๓. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร่วมกับศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์จัดอบรมวิธีกำรปลูก
และชี้แจงโครงกำรฯ ให้สมำชิกท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
  ๔. ให้ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแนะน ำติดตำมให้สหกรณ์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรจัดท ำทะเบียน
บันทึกข้อมูลรำยบุคคล 
  ๕. รวบรวมควำมต้องกำรเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ที่มีควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรฯ เพ่ือแจ้ง
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสำนกับกรมวิชำกำรเกษตรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 
  ๖. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร่วมกับเจ้ำหน้ำที่กรมวิชำกำรเกษตรและสหกรณ์ติดตำมตรวจ
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมำชิก เพ่ือให้ค ำแนะน ำกำรดูแล บ ำรุงรักษำ และระยะเวลำเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม 
  ๗. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสหกรณ์ก ำหนดแผนระยะเวลำกำรเก็บเกี่ยว จ ำนวน
ผลผลิตที่คำดว่ำจะได้รับ แล้วแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือแจ้งกรมวิชำกำรเกษตร/กรมกำรข้ำว (ผู้ซื้อ) 
  ๘. ในกรณีเกิดโรค แมลงศัตรูพืช ภัยธรรมชำติหรือเหตุควำมเสียหำยจำกกรณีใดก็ตำม ให้
แจ้งศูนย์วิจัยกำรพัฒนำกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตรในเขตพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือแก้ไข
ปัญหำโดยด่วนพร้อมส ำเนำแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบ 
  ๙. รำยงำนกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมแบบระยะเวลำและเงื่อนไขที่
ก ำหนดไว้ 

 
ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ าหน่าย  
 โดยกรมวิชำกำรเกษตร ได้ก ำหนดคุณลักษณะของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ ำหน่ำยที่จะจัดซื้อ ดังนี้ 
  ๑. เป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ที่เป็นพันธุ์ที่กรมวิชำกำรเกษตรประกำศให้เป็นพันธุแนะน ำหรือ
พันธุ์รับรอง และต้องเป็นเป็นพันธุ์ถั่วเขียวที่ได้จำกกำรน ำเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์ขยำยจำกกรมวิชำกำร
เกษตรไปปลูก 
  ๒. คุณภำพเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     - เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่ำ    ๙๘ % 
     - สิ่งเจือปน ไม่เกิน         ๒ % 
     - ควำมงอก  ไม่น้อยกว่ำ     ๗๕ % 
     - ควำมชื้น ไม่เกิน     ๑๒ % 
    ๓. ระยะเวลำส่งมอบ ก ำหนดเวลำส่งมอบไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อ
ขำย โดยส่งมอบที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวตำมท่ีก ำหนดไว้ 
   ๔. อัตรำค่ำปรับ กรณีผู้ขำยไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ตำมก ำหนดระยะเวลำของสัญญำ
จะต้องถูกปรับเป็นรำยวัน ในอัตรำร้อยละ ๐.๑ ของรำคำสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
   ๕. เงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน กรมวิชำกำรเกษตรจะจ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำยตำมจ ำนวนของเมล็ดพันธุ์
ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ ำหน่ำยที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนดไว้ และคณะกรรมกำรตรวจรับ
ได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกรมวิชำกำรเกษตรจะจ่ำยเงินให้เป็นรำยสหกรณ์ 
 

๒ 



ปัญหาอุปสรรคในการผลิตเมล็ดพันธุ์ และวิธีการแก้ไข 
๑. ด้ำนภัยธรรมชำติ ช่วงกำรปลูกถ่ัวเขียว ปลำยฝนต้นหนำว (ระหว่ำงเดือนสิงหำคม ถึง 

ธันวำคม) เกิดฝนตกชุกในช่วงที่ถ่ัวเขียวติดฝัก และน้ ำท่วมแปลงถั่วเขียวในที่ลุ่ม ท ำให้ผลผลิตเสียหำย  
   ๒. ด้ำนโรคและแมลง พบว่ำมีปัญหำ โรครำกและโคนเน่ำ และแมลงศัตรูพืช เช่น หนอน 

แมลงวันเจำะท ำลำยต้นและใบ 
   ๓. ด้ำนรำคำและผลผลิต ช่วงปีกำรผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ มีน้อย จึงท ำให้รำคำถั่วเขียวสูง 

พ่อค้ำท้องถิ่นแข่งขันด้ำนรำคำในกำรรับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกร สหกรณ์จึงต้องหำวิธีกำรให้สมำชิกสหกรณ์
ส่งผลผลิตถั่วเขียวให้ตรงตำมท่ีตกลงไว้ 
  จำกปัญหำดังกล่ำว คณะท ำงำนส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวระดับจังหวัดได้ประชุม
หำรือกันเพื่อหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ สรุปได้ ดังนี้ 

๑. กรณีเกิดภัยธรรมชำติ ให้คณะท ำงำน น ำโดยส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยพืชไร่ใน 
พ้ืนที่ สหกรณ์กำรเกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำร เข้ำไปตรวจแปลงสมำชิกที่เกิดปัญหำ และรำยงำนพ้ืนที่เสียหำยให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์รับทรำบ และท ำหนังสือขอเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกซ่อมแซมจำกโครงกำรต่อไป 

๒. กรณีพบโรคและแมลง ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ จะมีคณะท ำงำน น ำโดยส ำนักงำน 
สหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยพืชไร่ในพ้ืนที่ สหกรณ์กำรเกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำร เข้ำไปสุ่มตรวจแปลงสมำชิก ให้
ค ำแนะน ำในกำรแก้ไขปัญหำ และสมำชิกสำมำรถซื้อยำก ำจัดศัตรูพืช จำกสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่มี
จ ำหน่ำยให้กับสมำชิกสหกรณ์ในรำคำย่อมเยำ  
  ๓. สหกรณ์ควรท ำข้อตกลงระหว่ำงสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำร เกี่ยวกับปริมำณในกำรส่งมอบ
เมล็ดพันธุ์คืนสู่โครงกำรตำมอัตรำส่วนที่โครงกำรก ำหนด โดยอำจจะก ำหนดมำตรกำรลงโทษ หำกสมำชิกผิด
ข้อตกลง  
 
ผลประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป 

๑. เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวไว้ใช้ในกำรเพำะปลูกเป็นพืชหลังนำ เพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน เพ่ิมรำยได้แก่สหกรณ์หลังกำรท ำนำข้ำว  

๒. ก่อให้เกิดกำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์จ ำหน่ำยไปสู่สมำชิกสหกรณ์และ 
เกษตรกรทั่วไป เป็นกำรเพิ่มปริมำณผลผลิตถั่วเขียวมีคุณภำพของประเทศ ลดกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

๓. สร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ขบวนกำรสหกรณ์ รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันใน 
ระดับพ้ืนที่ 

๔. สมำชิกสหกรณ์มีแหล่งขำยผลผลิตถั่วเขียวคุณภำพแก่ประเทศ ลดกำรน ำเข้ำจำก 
ต่ำงประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะของคณะท างานส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวระดับจังหวัด 

๑. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ควรซักซ้อม และท ำควำมเข้ำใจให้สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ  
เห็นควำมส ำคัญในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ที่ส่งผลต่อกำรเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และกำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่
เกษตรกรรำยอ่ืน และช่วยเพิ่มรำยได้ของเกษตรกร โดยกำรแนะน ำให้สหกรณ์ช่วยกันรณรงค์ให้เกษตรกรเห็น
ถึงควำมส ำคัญของกำรเข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือเป็นกำรรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
    ๒. สหกรณ์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ควรด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดย

๓ 



ติดต่อขอใบอนุญำตรวบรวม (พพ.๑) จำก ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร ที่กรมวิชำกำรเกษตร และขอ
ใบอนุญำตขำยเมล็ดพันธุ์ ที่ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขต(สวพ.) ที่อยู่ในพ้ืนที่  

  ๓. ให้สหกรณ์ปฏิบัติตำมที่ TOR ระบุ โดยเฉพำะเรื่องคุณภำพเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   - เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่ำ  ๙๘ % 
   - สิ่งเจือปน ไม่เกิน     ๒ % 
   - ควำมงอก  ไม่น้อยกว่ำ   ๗๕ % 
   - ควำมชื้น ไม่เกิน   ๑๒ % 
  ๔.  กำรส่งมอบเมล็ดพันธุ์ ควรแนะน ำให้สหกรณ์ควรแบ่งเป็นล๊อตย่อย เช่น ล๊อตละ ๕ ตัน 

ต่อรอบที่จะส่งมอบ เพ่ือสะดวกต่อกำรสุ่มตรวจ เพ่ือลดกำรสูญเสียในกรณีสุ่มแล้วไม่ผ่ำนคุณภำพ พร้อมทั้ง
ค ำนึงถึงอัตรำ ๑ : ๑๐ และควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตด้วย 
    ๕. ในกำรส่งมอบ สหกรณ์ควรส่งเอกสำรให้แก่ สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน 
อย่ำงครบถ้วน เพ่ือจะได้สะดวกในกำรจ่ำยเงินอุดหนุน ซึ่งคณะกรรมกำร จะใช้เวลำตรวจ ประมำณ ๒ สัปดำห์ 
ซึ่งหำกเอกสำรไม่ครบ จะท ำให้กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนล่ำช้ำ 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้โครงการประสบความส าเร็จ 

๑. ปัจจัยด้ำนกำรวำงแผนที่ดี โดยคณะท ำงำนส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวระดับ
จังหวัด ได้มกีำรด ำเนินกำรวำงแผนก ำหนดกรอบกำรด ำเนินโครงกำร แบ่งโครงสร้ำงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่
ชัดเจนให้แก่แต่ละหน่วยงำนที่บูรณำกำรงำนร่วมกัน  

๒. ปัจจัยด้ำนควำมมีส่วนร่วมของสมำชิกสหกรณ ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรให้ควำมร่วมมือ โดยเมื่อ
ผลผลิตออกแล้วสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำร ด ำเนินกำรส่งผลผลิตขำยให้กับโครงกำรตรงตำมข้อตกลง แม้ว่ำ
รำคำตลำดจะมีทิศทำงที่สูงกว่ำรำคำที่โครงกำรก ำหนดไว้ 

๓. ปัจจัยด้ำนกำรควบคมุปริมำณกำรส่งมอบ โดยกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรผลิตและกำร
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ ำหน่ำย ระหว่ำงสหกรณ์ (ผู้ขำย) กับกรมวิชำกำรเกษตร (ผู้ซื้อ) เพ่ือเป็นกำร
ให้สหกรณ์ตระหนักและด ำเนินกำรตำม เงื่อนไข ปริมำณ และคุณภำพผลผลิตตำมท่ีโครงกำรก ำหนด 

๔. ปัจจัยด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่สมำชิกสหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ของหน่วยงำนในสังกัดกรมวิชำกำรเกษตร ในเรื่องเทคนิคกำรผลิตและเทคนิคกำรตรวจ
แปลงพันธุ์ กำรตรวจสอบคุณภำพเมล็ดพันธุ์  

๕. ปัจจัยด้ำนกำรประเมินผล โดยกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และน ำปัญหำอุปสรรคต่ำงๆมำ
หำรือในที่ประชุมของคณะท ำงำนระดับจังหวัด เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ และให้เจ้ำหน้ำที่น ำไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวของสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
    จำกกรอบกำรท ำงำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ดีของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ขอบเขตของงำน
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ ำหน่ำยของกรมวิชำกำรเกษตร ปัญหำอุปสรรคในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ วิธีกำรแก้ไข 
ผลประโยชน์ต่อสมำชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป ข้อเสนอแนะของคณะท ำงำนส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เขียวระดับจังหวัด และปัจจัยที่ส่งผลให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จนั้น คณะท ำงำน KM จึงสรุปออกมำเป็น
แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรส่งเสริมสหกรณ์ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ได้ดังนี้ 
   ๑. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ด ำเนินกำรจัดประชุมชี้แจงคณะท ำงำนส่งเสริมกำรผลิตเมล็ด
พันธุ์ถั่วเขียวระดับจังหวัด เพ่ือวำงแผนก ำหนดกรอบกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งคณะท ำงำนส่งเสริมกำรผลิตเมล็ด
พันธุ์ถั่วเขียวระดับจังหวัด ประกอบด้วย  
     ๑.๑.ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำระบบกำรตรวจกำรสหกรณ์          ที่ปรึกษำ 

๑.๒.สหกรณ์จังหวัด                                                  ประธำนคณะท ำงำน 
  ๑.๓.ผู้แทนกรมกำรข้ำว                                              คณะท ำงำน 

๑.๔.ผู้แทนกรมวิชำกำรเกษตร                                      คณะท ำงำน 
  ๑.๕.ผู้แทนกรมชลประทำน                                          คณะท ำงำน 
  ๑.๖.ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์      คณะท ำงำน 
  ๑.๗.ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์                             คณะท ำงำน 
  ๑.๘.ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ส่งเสริมสหกรณ์ในโครงกำร       คณะท ำงำน 
  ๑.๙.ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์                     คณะท ำงำนและ 

            เลขำนุกำร 
  ๑.๑๐.นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำร       คณะท ำงำนและ 

          กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์        ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
โดยคณะท ำงำนมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
๑) อ ำนวยกำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนกำร 

ด ำเนินงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
  ๒) ด ำเนินกำรส่งเสริมและชี้แจงให้สมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้ำร่วมโครงกำร

ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
  ๓) คัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมำะสมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือ

ด ำเนินกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 
  ๔) จัดท ำฐำนข้อมูลของสมำชิกท่ีเข้ำร่วมโครงกำรตำมแบบที่ก ำหนด 

    ๕) ส่งเสริมแนะน ำสหกรณ์ และสมำชิกด ำเนินกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ตำมข้อก ำหนดของ
โครงกำรฯ 

  ๖) แก้ไขปัญหำในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร และรำยงำนตำมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ก ำหนด 

  ๗) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ดีของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนดไว้ 

 ๒. เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ด ำเนินกำรส ำรวจสหกรณ์ที่อยู่ในควำมดูแล ที่มีควำมประสงค์
เข้ำร่วมโครงกำรฯ สมัครเข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนทำงส ำนักงำนสหกรณ์สหกรณ์จังหวัด พร้อมทั้งรำยงำนจ ำนวน
สมำชิก พ้ืนที่ปลูก และจ ำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องกำร โดยในส่วนของสมำชิกสหกรณ์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 

๕ 



เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ ควรแนะน ำสหกรณ์ให้คัดเลือกสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร โดยมีหลักพิจำรณำเบื้องต้น 
ดังนี้   ๒.๑. สมำชิกสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรและยินดีปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 

  ๒.๒. มีประสบกำรณ์ในกำรปลูก ข้ำว หรือถ่ัวเหลือง หรือถั่วเขียว 
  ๒.๓. มีควำมขยันขันแข็ง ในกำรผลิตข้ำวหรือถั่วเหลือง หรือถั่วเขียวดีพอสมควร 
  ๒.๔. มีแรงงำนและอุปกรณ์กำรเกษตรเพียงพอที่จะด ำเนินกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว

เขียวตำมโครงกำร 
  ๒.๕. มีประวัติกำรเป็นสมำชิกที่ดีและมีกำรช ำระหนี้ที่ดีแก่สหกรณ์ 
  ๒.๖. ดินมีควำมเหมำะสม อุดมสมบูรณ์ หรือสำมำรถควบคุมระดับปริมำณน้ ำได้ 
  ๒.๗. พ้ืนที่กำรเพำะปลูกท่ีจะปลูกถ่ัวเขียวควรอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน 
  ๒.๘. ไม่เป็นแหล่งระบำดของโรคแมลงหรือศัตรูพืช 

๓. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด รวบรวมควำมต้องกำรเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ท่ีมีควำมประสงค์ 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ เพ่ือแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสำนกับกรมวิชำกำรเกษตรสนับสนุนเมล็ดพันธุ์  

  ๔. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด เขียนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขออนุมัติงบประมำณใน
กำรด ำเนินกำรจัดประชุมชี้แจงโครงกำร และจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตให้สมำชิกสหกรณ์ที่
เข้ำร่วมโครงกำร โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ของหน่วยงำนในสังกัดกรมวิชำกำรเกษตร 
เช่น เจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์วิจัยพืชไร่ในพ้ืนที่ เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคกำรผลิต เทคนิคกำรตรวจแปลงพันธุ์ และกำร
ตรวจสอบคุณภำพเมล็ดพันธุ์  
     ๕. เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ แนะน ำติดตำมให้สหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรจัดท ำทะเบียน
บันทึกข้อมูลรำยบุคคล รำยละเอียดตำมตัวอย่ำงในภำคผนวก ๑ เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลในกำรติดตำม แนะน ำ
ส่งเสริม และควบคุมปริมำณกำรส่งมอบเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ ำหน่ำยกลับคืนสู่โครงกำรต่อไป 
  ๖. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร่วมกับเจ้ำหน้ำที่กรมวิชำกำรเกษตร และสหกรณ์ที่เข้ำร่วม
โครงกำร ติดตำมตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมำชิก เพ่ือให้ค ำแนะน ำกำรดูแล บ ำรุงรักษำ และระยะเวลำ
เก็บเก่ียวที่เหมำะสมโดยบันทึกการติดตาม ลงในแบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ชั้นพันธุ์จ าหน่าย (ส าหรับสมาชิกผู้ปลูก) รายละเอียดตามภาคผนวก ๒ และน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสุ่มตรวจ
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่งให้คณะท ำงำนระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประชุมหำรือแนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 
  ๗. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดร่วมกับ คณะท ำงำนส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวระดับ
จังหวัด และสหกรณ์ ก ำหนดแผนระยะเวลำกำรเก็บเกี่ยว จ ำนวนผลผลิตที่คำดว่ำจะได้รับ แล้วแจ้งให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือแจ้งกรมวิชำกำรเกษตร/กรมกำรข้ำว (ผู้ซื้อ) 
  ๘. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด จัดประชุมคณะท ำงำนส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวระดับ
จังหวัด เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน ในกรณีเกิดโรค แมลงศัตรูพืช ภัยธรรมชำติหรือเหตุควำมเสียหำยจำกกรณีใดก็ตำม ให้แจ้ง
ศูนย์วิจัยกำรพัฒนำกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตรในเขตพ้ืนที่ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือแก้ไขปัญหำ
โดยด่วนพร้อมส ำเนำแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบ 
  ๙. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ตำม
แบบรำยงำน รำยละเอียดตำมภำคผนวก ๓ เป็นประจ ำทุกเดือน และสรุปผลโครงกำรในแต่ละปี ท ำให้มีข้อมูล 
ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรในปีต่อๆไป  

ภาคผนวก ๑ 

๖ 



 
 ตัวอย่าง  

ทะเบียนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์จ าหน่าย  
 

ที ่
เลขท่ีบัตร
ประจ ำตัว
ประชำชน 

ช่ือ 
- 

สกุล 

แหล่งที่ปลูก เนื้อ
ที่

ปลูก 

ว/ด/ป ว/ด/ป เมลด็พันธ์ุ ผลผลติที่
ส่งมอบ 

(กิโลกรัม) เลขท่ี หมู ่ ต ำบล อ ำเภอ ที่ปลูก 
ที่จะเก็บ

เกี่ยว 
ได้รับ  ใช้ไป  

๑            
 

๒            
 

๓            
 

๔            
 

๕            
 

๖            
 

๗            
 

๘            
 

๙            
 

๑๐            
 

๑๑            
 

๑๒            
 

๑๓            
 

๑๔            
 

๑๕            
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ๒ 



แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ าหน่าย  
(ส าหรับสมาชิกผู้ปลูก) 

ชื่อสหกรณ์ ………………………………………………………… อ ำเภอ ………………….. จังหวัด ………………………. 
ชื่อสมำชิก ………………………………………………………….. สังกัดกลุ่มท่ี ………………… รหัสผูป้ลูก (ก ำหนดโดย กสก.)  
หมู่ที่ ……………….. ต ำบล ……………… อ ำเภอ ………………. จังหวัด ……………………………………………………… 
ในฤดูท่ีผ่ำนมำ ปลูกพืช ……………………………………………เดือน/ปี…………………. 
ปลูกถ่ัวเขียวพันธุ์ ……………… พ้ืนที่รวม ………….. ไร่  จ ำนวนเมล็ดพันธุ์ …………………. กก. 
 

ที ่ อำยุหลัง
งอก 

รำยกำรที่ปฏิบัติ วันที่
ปฏิบัติ 

ผู้ปฏิบัติ ลำยเซ็นต์ 
Inspector 

1 ก่อนปลูก - อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ ำหน่ำย 

- ส ำรวจพื้นที่ก่อนปลูก (ไม่ควรปลูกถ่ัวเขียวพันธุ์อ่ืนก่อนฤดูกำรผลิต) 

- รับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์ขยำย 

 กวก และ 
กสก 

 

 

2 วันปลูก - คลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียม  

- ปลูกโดยกำรหว่ำนหรือหยอดเป็นแถว อัตรำ 4-6 กก./ไร่ 

- พ่นสำรเคมีคุมวัชพืชทันทีหลังปลูกด้วย อะลำคลอร์ (48% อีซ)ี 
อัตรำ 125 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร 

 เกษตรกร  

ระบุสำรเคมีป้องกันก ำจัดวัชพืชที่ใช้ 

ชื่อสำรเคมี..................................................อัตรำ............................. 

3 อำยุ 7 วัน พ่น ไตรอะโซฟอส (40% อีซี) อัตรำ 50 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร 
เมื่อถั่วเขียวอำยุ 7 วันและพ่นซ้ ำ 1-2 ครั้ง ห่ำงกัน 7 วัน เพ่ือ
ป้องกันหนอนแมลงวันเจำะต้นถั่ว 

 เกษตรกร  

ระบุสำรเคมีป้องกันก ำจัดโรคและแมลงที่ใช้ 

ชื่อสำรเคมี..................................................อัตรำ............................. 

ชื่อสำรเคมี..................................................อัตรำ............................. 

ที ่ อำยุหลัง
งอก 

รำยกำรที่ปฏิบัติ วันที่
ปฏิบัติ 

ผู้ปฏิบัติ ลำยเซ็นต์ 
Inspector 



4 อำยุ 14 
วัน 

- ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรำ 25 กก./ไร่ 

- พ่นสำรป้องกันก ำจัดแมลงตำมควำมเหมำะสม   

 เกษตรกร 
Inspector 

 

ระบุสำรเคมีป้องกันก ำจัดโรคและแมลงที่ใช้ 

ชื่อสำรเคมี..................................................อัตรำ............................. 

ชื่อสำรเคมี..................................................อัตรำ............................. 

5 อำยุ 30-
35 วัน 

ตรวจพันธุ์ปนครั้งแรก โดยตรวจดูสีต้น สีดอก ที่แตกต่ำงจำกต้น
อ่ืน ๆ ในแปลง 

- พ่นสำรป้องกันก ำจัดแมลงตำมควำมเหมำะสม   

 เกษตรกร 
Inspector 

 

ระบุสำรเคมีป้องกันก ำจัดโรคและแมลงที่ใช้ 

ชื่อสำรเคมี..................................................อัตรำ............................. 

ชื่อสำรเคมี..................................................อัตรำ............................. 

6 อำยุ 55-
60 วัน 

ใกล้เก็บ
เกี่ยว 

ตรวจดูพันธุ์ปนก่อนเก็บเก่ียว โดยถอนทิ้งต้นที่มีควำมสูงต่ำงจำก
ต้นอื่นอย่ำงเห็นได้ชัด ลักษณะและสีฝักแตกต่ำงจำกต้นอ่ืน ต้นที่
แก่ไม่พร้อมกับต้นอ่ืน ๆ 

- พ่นสำรป้องกันก ำจัดแมลงตำมควำมเหมำะสม   

 เกษตรกร 
Inspector 

 

ระบุสำรเคมีป้องกันก ำจัดโรคและแมลงที่ใช้ 

ชื่อสำรเคมี..................................................อัตรำ............................. 

ชื่อสำรเคมี..................................................อัตรำ............................. 

7 60-70 
วันเมื่อฝัก
แก่ 80 

เปอร์เซ็นต์ 

- เก็บเก่ียวด้วยวิธีปลิดฝักด้วยมือ  
- ตำกฝักให้แห้ง (ควำมชื้น 10-13 เปอร์เซ็นต์) 
- นวดด้วยเครื่องที่ใช้เฉพำะในโครงกำร 
- ตำกเมล็ดให้แห้ง ควำมชื้นต่ ำกว่ำ 11 เปอร์เซ็นต์ 

 เกษตรกร 
และ กสก. 

 

 

ภาคผนวก ๓ 



 
                                                                                                                        แบบที่ ๑ 

แบบรำยงำนตำมแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณปี 25__ 

โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ ำหน่ำย ภำยใต้โครงกำรจัดระบบกำรปลูกข้ำว  ปี 25__/25__ 

ประจ ำเดือน............................ 

ที ่ ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งำนและงบประมำณ 
หน่วย
นับ 

แผน/
เป้ำหมำย 

ผลงำน
ประจ ำเดือน
ที่รำยงำน    

ปัจจัย
ส ำเรจ็ /
ปัญหำ-
อุปสรรค 

กิจกรรม/งำนท่ีด ำเนินกำร(ตำมแผนปฏิบัติงำน)         

1 จัดท ำแผนปกิบตัิงำน (Action Plan) เพื่อก ำหนดงำน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ แผน       

  ด ำเนินกำรให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน และประเมินผลงำน         

2 ประสำนงำน ตรวจเยี่ยม แนะน ำ ส่งเสริมกำรผลติเมล็ดพันธ์ุถั่วเขียวช้ันพันธุ์จ ำหน่ำย สหกรณ ์       

  
ภำยใต้โครงกำรจดัระบบกำรปลูกข้ำวและร่วมบูรณำกำรกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์         

3 อบรมวิทยำกำรผลติและเทคนิคกำรตรวจแปลงพันธุ์ถ่ัวเขียวช้ันพันธุ์จ ำหน่ำยแก่ รุ่น/รำย       

  สมำชิกสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องในโครงกำร รวม 1 รุ่น 1 วัน         

4 ประชุมคณะท ำงำนโครงกำร เพื่อวำงแผนกำรผลิตเมลด็พันธ์ุ กำรรวบรวม ติดตำม ครั้ง       

  ควำมก้ำวหน้ำและวำงกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนและแก้ไขปญัหำต่ำงๆ          

  เพื่อให้บรรลเุป้ำหมำย         

5 ผลักดันใหม้ีกำรรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเขียวช้ันพันธุ์จ ำหน่ำยของสหกรณ์ ร้อยละ       

  ที่เข้ำร่วมโครงกำรทัง้หมดเพื่อส่งมอบให้แก่โครงกำรจดัระบบกำรปลกูข้ำวของ         

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์         

6 พิจำรณำตรวจสอบเอกสำรกำรเบกิจ่ำยเงินอุดหนุนกำรผลิตเมลด็พันธ์ุถั่วเขียวให้แก่ สหกรณ ์       

  สหกรณ์ในโครงกำร อัตรำกโิลกรัมละ 2 บำท ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข         

  กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนเพื่อรวบรวมเสนอกรมส่งเสรมิสหกรณ ์พิจำรณำอนุมตั ิ         

  และควบคมุกำรเบิกจ่ำยให้แก่สหกรณ์เมื่อไดร้ับจดัสรรงบประมำณ         

  ให้เป็นไปตำมระเบียบ เงื่อนไขที่ก ำหนด         

7 ประชำสมัพันธ์ เผยแพรโ่ครงกำรผลิตเมลด็พันธ์ุถั่วเขียว แก่สมำชิกสหกรณ์และ ครั้ง       

  ประชำชนท่ัวไปให้ทรำบและเกดิควำมเข้ำใจท่ีดีต่อกำรด ำเนินโครงกำร         

8 ติดตำมผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรผลติเมล็ดพนัธุ์ถ่ัวเขียว ครั้ง       

  เสนอกรมส่งเสริมสหกรณ ์เป็นประจ ำทุกเดือน         

            

งบประมำณ บำท       
แบบที่ ๒ 

แบบรำยงำนโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จ ำหน่ำย ปี 25___/25___ 



สหกรณ.์..............................................ประจ ำเดือน ......................... 
          

ช่วงระยะเวลำ  
(เดือน  ปี) 

ผลกำรเพำะปลูก (ไร่) 
ผลกำรใช้
เมลด็พันธ์ุ

ขยำย 
(กก.)  

เมลด็พันธ์ุที่คำดว่ำ
จะไดร้ับ (กก.)ที่ยัง

ไม่ปรับปรุง จ ำนวนเมลด็
พันธุ์ฯที่ผ่ำน
กำรปรับปรุง
แล้ว(กก.) 

จ ำนวน
เมลด็

พันธุ์ฯที่
ไม่ได้

มำตรฐำน 
(กก.) 

จ ำนวน
เมลด็พันธ์ุ
ฯที่กรมฯ

รับซื้อ(กก.) 

จ ำนวน
สมำชิก พท.

ปลูก 
พท.

เสียหำย 
พท.

คงเหลือ 
ผลิดได้
ทั้งหมด 

ส่งให้
ศูนย์ข้ำว
ปรับปรุง ปลูก 

เก็บ
เกี่ยว (รำย) 

                    
  

  

                    
  

  

                    
  

  

                    
  

  

                    
  

  

                    
  

  

                    
  

  

                    
  

  

                    
  

  

   รวม         
 

 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 



 กรมส่งเสริมสหกรณ์. (๒๕๕๔). คู่มือโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ปี ๒๕๕๔.  
  ส ำนักพัฒนำธุรกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์. (ม.ป.พ.). คู่มือกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์
จ ำหน่ำย (สหกรณ์กำรเกษตร). กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด. 


