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หนวยงาน ศูนยเมล็ดพันธุขาว 17 แหง และศูนยวิจัยขาว 17 แหง
หนวยงานศูนยวิจัยขาว เชียงใหม
ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
1.ชื่อโครงrพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร : 1.2 โครงการยอยสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวตลาตเฉพาะ
2.พื้นที่ปฏิบัติงาน
ลําดับที่

ชื่อกลุม

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

เกษตรกร (ราย)

พื้นที่ (ไร)

รายชื่อกลุมเกษตรกร (กลุมติดตาม) ป 2559-2561
1

กลุมสหกรณการเกษตรพราว จํากัด

เชียงใหม

พราว

ปาไหน

33

541

2 กลุมขี้เหล็กปลอดภัยปลอดสารพิษ
รายชื่อกลุมเกษตรกร (กลุมใหม) ป 2562

เชียงใหม

แมริม

ขี้เหล็ก

20

163.5

3

กลุมผูผลิตขาวตําบลหารแกว

เชียงใหม

หางดง

หารแกว

49

406.5

4

กลุมผูผลิตขาวตําบลขุนคง

เชียงใหม

หางดง

ขุนคง

42

409.75

5

กลุมผูผลิตขาวตําบลหนองแกว

เชียงใหม

หางดง

หนองแกว

90

691

234

2,211

รวม
3.แผนและผลการปฏิบัติงาน
ลําดับที่
1

กิจกรรม (ที่ดําเนินการ)
การสงเสริมเกษตรกร
1.1 อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุม 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1

แผนการปฏิบัติงานทั้งป
กําหนดเวลา
เม.ย. 62- ก.ย. 62

หนวยนับ

ปริมาณ

กลุม/ราย

(.........)

ผลการปฏิบัติงาน

อยูระหวางดําเนินการ
พ.ค.-62

กลุม/ราย

5 กลุม

วัน..../เดือน..../ป....
(ดําเนินการ..................)

- ครั้งที่ 2

ก.ค 62

กลุม/ราย

5 กลุม

ต.ค. 61- ก.ย. 62

กลุม/ราย

5 กลุม

วัน..../เดือน..../ป....
(ดําเนินการ..................)

2

การตรวจรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย และขาว GAP
- มาตรฐาน GAP

33 ราย กลุมสหกรณการเกษตรพราว
20 ราย กลุมขี้เหล็กปลอดภัยปลอดสารพิษ
49 ราย กลุมผูผลิตขาวตําบลหารแกว
42 ราย กลุมผูผลิตขาวตําบลขุนคง
90 ราย กลุมผูผลิตขาวตําบลหนองแกว

- มาตรฐานอินทรีย

3

การแปรรูปผลิตภัณฑขาว
- การผลิตขาวถุง (ถุงคงเหลือจากป 59/60)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

กลุม

(.........)
คงเหลือจากป (59/60) ......0... ใบ
กลุมกลุมสหกรณการเกษตรพราว
ใชสะสม 30,000 ใบ
คงเหลือ........0.............ใบ
คงเหลือจากป (59/60) ....0..... ใบ
กลุม.............ใชสะสม......0....ใบ
คงเหลือ.........0............ใบ

งบประมาณ

การเบิกจายเงิน

(บาท)

(บาท)

ปญหา/อุปสรรค

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ 2562
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หนวยงาน ศูนยเมล็ดพันธุขาว 17 แหง และศูนยวิจัยขาว 17 แหง
หนวยงานศูนยวิจัยขาว เชียงใหม
4 การเชื่อมโยงการตลาด และการจําหนายสินคาขาว/
ผลิตภัณฑ
4.1 กลุมสหกรณการเกษตรพราว จํากัด

ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
กลุม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62
(.........)
ปริมาณผลผลิต 250,000 กก.
ยอดจําหนาย 9,000 กก. X 46.50 บาท

- พันธุขาว ขาวดอกมะลิ 105

= 418,500 บาท/เดือน
คงเหลือ 241,000 กก.
ยอดจําหนาย ......................................
- ผลิตภัณฑแปรรูปขาว ราคา.....บาท
4.1 กลุมขี้เหล็กปลอดภัยปลอดสารพิษ
- พันธุขาว สันปาตอง 1

ปริมาณผลผลิต 150,000 กก.
ยอดจําหนาย 90,000 กก. X 21 บาท
= 1,890,000 บาท/เดือน
คงเหลือ 40,000 กก.
ยอดจําหนาย.......................

- ผลิตภัณฑแปรรูปขาว ราคา.....บาท
5

จางเหมาบริการ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

6

อํานวยการ

ต.ค. 61- ก.ย. 62

6

ติดตามใหคําแนะนํา

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

7

ตรวจรับรอง กรข.

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

คน

กลุม

1

3

จายเงินจางเหมารายเดือน

งานที่ไดรับมอบหมาย

90,000.00

12,000.00

22,950.00

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

53,550.00

4,000.00

0.00

0.00

ติดตามงานโครงการ

ผลการเบิกจายประจําเดือน

166,500

เบิกจายสะสม

16,000
38,979.23

4. แผนและผลการเบิกจายงบประมาณ (ผลการเบิกจายสะสมทุกเดือน)
งบประมาณที่ไดรับทั้งโครงการของหนวยงาน ( บาท )
166,500

ผลการเบิกจาย(บาท)

รอยละ

38,979.23

23.41

ลงนามผูรายงาน....................................................
( นางพิชชาทร เรืองเดช )
วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

