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คูมือเจาหนาที่และผูเกี่ยวของประกอบการรับสมัครเกษตรกร
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย) ป 2562
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวอินทรีย
1. ใบสมัครเขารวมโครงการ
กลุ ม เกษตรกรที่ จ ะสนใจเข า ร ว มโครงการพั ฒ นาเกษตรกรรมยั่ ง ยื น กิ จ กรรมส ง เสริ ม และพั ฒ นา
การผลิตขาวอินทรีย ป 2562 ติดตอขอรับใบสมัครไดที่ศูนยวิจัยขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาว หรือ สถาบันวิทยาศาสตร
ขาวแหงชาติ หรือดาวนโหลดไดที่ brpd.ricethailand.go.th
ประเภทกลุมที่สมัคร (1 กลุม เลือกกลุมประเภทใดประเภทหนึ่งตามคุณสมบัติเทานั้น)
กลุ มที่ 1 กลุ มเตรี ย มความพรอม คือ เกษตรกรที่ร วมกลุมมี พื้น ที่แปลงอยูในชุมชนเดีย วกั น
เริ่มปลูกขาวในระบบอินทรีย แตยังไมมีการบริหารจัดการกลุมดวยระบบควบคุมภายใน (ไมมีระบบ ICS)
กลุ มที่ 2 กลุ มพร อมตรวจรั บรองระบบกลุ มเข าสู ระยะปรั บเปลี่ ยน คื อ เกษตรกรที่ รวมกลุ มกั น
มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การกลุ ม ด ว ยระบบควบคุ ม ภายใน มี เ อกสารคู มื อ ระบบควบคุ ม ภายใน (ICS) ใช แ ล ว
แตยังไมไดรับการรับรองมาตรฐานขาวอินทรียระยะปรับเปลี่ยน
กรณีกลุมที่ 1 เกษตรกรตองแนบเอกสาร ดังนี้
- แบบ ขอ.1 รายชื่อเกษตรกร
- แบบ ขอ. 2 โครงสรางระบบควบคุมภายใน (ICS)
- สําเนาบัตรประชาชน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
- สํา เนาเอกสารสิท ธิ ์ ตองเปนฉบับเดียวกั นกับเอกสารสิทธิ์ที่ขึ้น ทะเบียนการปลูกขา ว
ในทะเบียนเกษตรกร พรอมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ
- สําเนาบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซึ่งบัญชีตองไมเปนบัญชีโครงการ
บัญชีกองทุน หรือบัญชีรวมกับบุคคลอื่น
กรณีกลุมที่ 2 จัดสงเอกสารเชนเดียวกับกลุม 1 และสําเนาคูมือระบบควบคุมภายในของกลุม
ประธานหรือรองประธานเปนผูลงนามในใบสมัครเขารวมโครงการ
2. แบบ ขอ.1 เปนแบบรายชื่อสมาชิกกลุมที่ตองมีการกรอกใหครบถวน
2.1 เจาหนาที่แนะนําเกษตรกรรวมกลุมในชุมชนเดียวกัน หรือตําบลเดียวกัน กรณีพื้นที่แปลงใกลกัน
แตอยู ตางตําบล หรือตางอําเภอ ใหเจาหนาที่พิจารณาวาแปลงเกษตรกรอยูในบริเวณเดียวกันหรือไม หากไมอยู
ในบริเวณเดียวกัน ไมแนะนําใหรวมกลุมเดียวกัน
2.2 จํานวนสมาชิกกลุมที่สมัครเขารวมโครงการควรมากกวา 5 ราย พื้นที่ปลูกควรมากกวา 100 ไร และ
ควรแนะนําเกษตรกรใหเขาใจกระบวนการผลิตขาวอินทรียแบบกลุม และคํานึงถึงการเขารวมโครงการตอเนื่องตลอด
3 ป ตามขั้นตอนในป ที่ 1 (การประเมินระบบการผลิ ตขาวอินทรีย เบื้องตน) ตรวจประเมิ นขอกําหนด 5 ข อ ปที่ 2
(การรับรองระยะปรับเปลี่ยน) ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (ICS) ตรวจรับรองมาตรฐานตามขอกําหนด 9 ขอ และมี
การสุมตรวจแปลงเกษตรกร ปที่ 3 (การรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย) ตรวจระบบควบคุมภายใน (ICS) ตรวจรับรอง
มาตรฐานตามขอกําหนด 9 ขอ และมี การสุมตรวจแปลงเกษตรกร ซึ่งนอกจากเกษตรกรผานตามข อกํ าหนดระบบ
ควบคุมภายใน (ICS) และมาตรฐานขาวอินทรียแลว กลุมตองมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่โครงการกําหนด
( 5 ราย 100 ไร ) ตลอดทั้ง 3 ป ทั้งการประเมินระบบการผลิตขาวอินทรียเบื้องตน และการตรวจรับรองตามมาตรฐาน
ขาวอินทรีย (ทั้งระยะปรับเปลี่ยน และรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย Organic Thailand)

2
2.3 การตั้ งชื่ อกลุ มเกษตรกรที่ เ ข า รว มโครงการ หากไมไดเปนกลุมวิสาหกิจ ชุมชนที่จดทะเบีย นแลว
แนะนําใหใชชื่อ “กลุมขาวอินทรียบาน…....” เพื่อใหชื่อกลุมเปนรูปแบบเดียวกัน
2.4 ขอมูลแปลงปลูกขาว สมาชิกกลุมเกษตรกรทุกรายตองลงขอมูลจํานวนแปลง/พื้นที่ปลูกขาว และ
พันธุขาวที่ปลูก หากพื้นที่แปลงติดกั นถือเปนแปลงเดียวกัน หากพื้นที่ ไมติดกันแตที่ตั้งแปลงอยูในชุมชนเดียวกันให
นับแยกแปลง พันธุขาวที่ปลูกในโครงการขาวอินทรียสามารถปลูกขาวไดหลายพันธุในแปลงเดียวกัน โดยเกษตรกร
แตละรายจะตองระบุพื้นที่ปลูกขาวแตละพันธุในแปลงนั้นๆ แลวรวมพื้นที่แปลงเปน 1 แปลง (ตามตัวอยางที่แนบ)
2.5 เอกสารสิท ธิ์ที่ส ามารถขอรับ รองมาตรฐานอิน ทรียได ไดแ ก โฉนดที่ดิน น.ส.2 น.ส.3 น.ส.3ก
(ชื่ อในเอกสารสิทธิ์ ตองตรงกั บชื่ อผูขอเข ารวมโครงการ ถาไมตรงแตเปนชื่อทายาทโดยธรรม หรือ คูสมรส หรือ
พ อ - แม สามารถใช ไ ด และเอกสารสิ ท ธ ต อ งเป น ฉบั บ เดี ย วกั น กั บ เอกสารสิ ท ธิ์ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นการปลู ก ข า ว
ในทะเบียนเกษตรกรของผูสมัครเขารวมโครงการ) กรณีเอกสารสิทธิ์ที่เปนสัญญาเชาที่ดินตองมีสําเนาหรืออางอิง
ประเภทและเลขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน ไดแก โฉนดที่ดิน น.ส.2 น.ส.3 น.ส.3ก ประกอบการทําสัญญาเชาหรือ
หนังสือยินยอมการใชประโยชนที่ดิน หรือเอกสารรับรองจากจังหวัด อําเภอ องคการปกครองสวนทองถิ่น กํานัน
ผู ใหญ บ าน หรื อผู มีอํ า นาจในพื้ น ที่ ตรวจสอบและลงนามในหนั งสื อรั บรองการใชประโยชน ที่ดิ นเพื่ อการรั บรอง
มาตรฐาน หรือหนังสือยินยอมใหใชที่ดิน (สืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดจาก สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ : คูมือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic)
กรณีเอกสารสิทธิ์ไมไดเปนของผูสมัครเขารวมโครงการ ควรมีระยะเวลาในการเชาหรืออนุญาตใหใชที่ดินอยางนอย
3 ป นับตั้งแตปแรกที่สมัครเขารวมโครงการ
2.6 เลขบัญชี ธ.ก.ส. ของเกษตรกร จะตองเปน เลขบัญชี 12 หลัก และบั ญชีจะตองมีการเคลื่อนไหว
ภายในชวง 6 เดือน เฉพาะบัญชีออมทรัพยเทานั้น จึงจะสามารถโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรได สวนบัญชีโครงการ
บัญชีกองทุน หรือบัญชีรวม ไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรได
2.7 ประธานกลุมหรือรองประธานกลุมเปนผูลงชื่อ รับรองขอมูลของสมาชิกกลุม และสมาชิกทุกราย
จะตองลงนามกํากับทุกราย
3. แบบ ขอ.2
เจาหนาที่ท่ีรับสมัครจะตองใหคําแนะนํากับกลุมเกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการจะตองมีการกําหนด
บทบาทของสมาชิ กภายในกลุมตามโครงสรางระบบควบคุมภายในของกลุ มใหเหมาะสม ซึ่งแตละตําแหนง
มีหนาที่ ดังนี้
ประธานกลุม มีหนาที่
1. จัดโครงสรางองคกร
2. วางนโยบายและแผนดําเนินงานของกลุม
3. สงเสริม สนับสนุน ใหสมาชิกของกลุมปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติงานของกลุมตาม
ขอกําหนดของกลุมหรือขอกําหนดอื่นๆ
4. ควบคุมการดําเนินงานของสมาชิกใหการผลิตเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
5. อนุมัติคูมือการจัดการระบบควบคุมภายใน และแบบฟอรมตางๆ ของกลุม
6. รว มกับ ผูป ระสานงานระบบควบคุม ภายในประเมิน ความเสี่ย งสําหรับ แปลงใหม กอนรับ เขาเปน
สมาชิกกลุม (ซึ่งตองดําเนินการกอนสมัครเขารวมโครงการในปแรก)
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7. เปนผูลงนามในการทําสัญญาตอบระหวางกลุมกับผูประกอบการในโครงการเชื่อมโยงการตลาดขาว
อินทรียและขาว GAP ครบวงจร ของกรมการขาว
ผูประสานงานระบบควบคุมภายใน มีหนาที่
1. จัดทํา แกไขเอกสารคูมือการจัดการระบบควบคุมภายในและแบบฟอรมตางๆ
2. ขึ้ น ทะเบี ย นสมาชิ ก และจั ด เก็ บ ใบสมั ค รสมาชิ ก กลุ ม ทะเบี ย นเกษตรกร และลงบั น ทึ ก ผล
การฝกอบรม
3. จัดทําแผนการตรวจสอบแปลง และประสานงานนัดหมายภายในกลุม
4. เปนตัวแทนกลุมทําการประสานงานระหวางกลุมเกษตรกรกับหนวยงานอื่นๆ
5. รว มกับ ประธานกลุมประเมิน ความเสี่ย งสําหรับ แปลงใหม กอ นรับ เขา เปน สมาชิกของกลุม (ตอง
ดําเนินกอนสมัครเขารวมโครงการในปแรก)
6. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประชุมใหประธานกลุมรับทราบดําเนินงานในการจัดทําและ
เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแปลงภายใน มีหนาที่
1. ทํ า การตรวจสอบแปลงสมาชิ ก กลุ ม ที่ อ ยู ใ นระบบมาตรฐานข า วอิ น ทรี ย แผนควบคุ ม การผลิ ต
และกฎ ระเบียบตางๆ ของกลุม
2. แจงผลการตรวจสอบแปลงตอสมาชิก คณะกรรมการรับรอง และที่ปรึกษาดานระบบ
3. ติดตามผลการแกไขขอบกพรองของการผลิตที่พบจากการตรวจสอบแปลง
คณะกรรมการรับรอง มีหนาที่
1. รวมประชุมคณะกรรมการรับรองอยางนอยปละ 1 ครั้ง หลังการตรวจสอบแปลงเสร็จสิ้น
2. รวมตัดสินใจ หรือลงโทษเกษตรกรตามเงื่อนไขที่กลุมกําหนดขึ้น
3. พิจารณาผลการตรวจสอบแปลง และลงมติใหการรับรองสมาชิกของกลุม
4. แจงผลการพิจารณาใหสมาชิกผูรับการตรวจทราบ
ผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
1. ทําการตรวจสอบการดําเนินการตามระบบควบคุมภายในและกฎระเบียบตางๆ ของกลุม
2. แจงผลการตรวจสอบควบคุมภายในแกคณะกรรมการรับรองและที่ปรึกษาดานระบบควบคุมภายใน
4. แบบ ขอ.3
รายการประเมิน ตนเองของเกษตรกร เพื ่อ ใหเ กษตรกรที ่เ ขา รว มโครงการมีก ารประเมิน ตนเอง
วามีความพรอมในการเขารวมกลุมในการผลิตขาวอินทรียตามมาตรฐานขาวอินทรีย (Organic Thailand) และมี
กระบวนการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม โดยเกษตรกรลงนามกํากับในเอกสาร พรอมพยานลงนามกํากับ
จํานวน 2 ราย
เอกสารแบบ ขอ.3 สํ าหรั บเจ าหนาที่ ที่เกี่ ยวของใช เปนเอกสารในการพิ จารณาความพร อมของเกษตรกร
และความเสี่ยงของพื้นที่ในการผลิตขาวอินทรียตามมาตรฐานขาวอินทรีย มกษ. 9000 เลม 1 และเลม 4
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5. การจัดสงเอกสารใบสมัคร
เกษตรกรสงใบสมัครไดที่สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด ศูนยวิจัยขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาว
สถาบั นวิ ทยาศาสตร ขา วแหงชาติ ภายในเวลาที่กําหนดซึ่งหนว ยงานที่รับ ใบสมัคร รวบรวมเอกสารจัดสงให
ศูนยวิจั ยขาว ศูนยเมล็ดพัน ธุขาว หรือสถาบันวิ ทยาศาสตรขาวแหงชาติ ในพื้นที่ เพื่อทํ าการตรวจสอบขอมู ล
(รายละเอียดตามแผนการรับสมัครเกษตรกร ป 2562)
6. การตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
เจาหนาที่ศูนยวิจัยขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาว สถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลและเอกสารของกลุมเกษตรกรจะตองพิจารณาเอกสารประกอบการสมัครวามีความ
ถูกตอง ครบถวน ตามเงื่อนไขที่กําหนด หากเอกสารไมถูกตองครบถวนไมรับเขารวมโครงการและแจงใหหนวยงาน
ที่รับสมัครเพื่อแจงเกษตรกรทราบ
กลุมเกษตรกรที่มีเอกสารสมบูรณ ใหจัดทําไฟลขอมูลตามแบบสรุปกลุมเกษตรกรรายจังหวัด (สรุปปะหนา)
และสรุปแบบ ขอ.1 (ศวข./ศมข./สวช.) เพื่อเสนอคณะทํางานขาวอินทรียจังหวัดพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
COO ตอไป หากผานการรับรองจากคณะกรรมการ COO แลวจะไมสามารถแกไขไดอีก ยกเวน กรณีพื้นที่ของ
เกษตรกรลดลง
7. เอกสารขอมูลเกษตรกรที่ผานมติคณะกรรมการ COO แตละจังหวัด
ศูนยวิจัยขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาว และสถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ สามารถบันทึกขอมูลเกษตรกร
ในระบบ Organic Farm ภายหลังจากสงรายงานการประชุมคณะกรรมการ COO ฉบับสมบูรณ ที่ใหการรับรอง
เกษตรกรเขารวมโครงการ ให กองพัฒนาผลิตภัณฑขาวแลวเทานั้น โดยสามารถบันทึกขอมูลเกษตรกรไดจนถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 พรอมทั้งสง แบบฟอรมสรุปปะหนา และสรุปแบบ ขอ.1 (ศวข./ศมข./สวช.) ที่ลงนาม
รับรองเอกสาร โดยผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาว ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาว ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตร
ขาวแหงชาติ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ ใหกองพัฒนาผลิตภัณฑขาว ภายในเวลาที่กําหนด

