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การถอดองคความรู ประจําป 2559 
ของคุณมลวิภา อรรฐาเมศร พนักงานราชการพิเศษ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
       วันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. 

                    ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ช้ัน 2 

 
1. ประวัติการจัดทําทะเบียนเกษตรกร 
 การจัดทําขอมูลสถิติการปลูกพืช 
 เดิมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมอยูในกองแผนงาน แยกออกมาเม่ือป 2544 งานท่ีจัดทําอยู
ในฝายวิเคราะหขอมูลสงเสริมการเกษตร เปนการจัดทําขอมูลในเชิงสถิติ ไดแก ขอมูลรายงานภาวะการผลิตพืชท่ีปลูก
ในตําบล (รต.)  ขอมูลรายงานภาวะการผลิตพืชท่ีปลูกในอําเภอ (รอ.)  รวบรวมขอมูล ขาว พืชไร พืชผัก และรายงาน
สภาพการปลูกไมผล ไมยืนตน (กผพ.3) จัดเก็บขอมูลไมผลไมยืนตน  ขอมูลผูปลูกไมดอก ไมประดับ  กลวยไม  ขอมูล 
ผูสงออกกลวยไม จัดเก็บขอมูลพ้ืนท่ีปลูก พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต จํานวน 135 พืช พืชเชิงพาณิชย 83 พืช ขอมูล
สามารถนําเสนอไดในระดับ อําเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ  กรมสงเสริมการเกษตรถือเปนหนวยงานแรกๆท่ีมีการ
ของบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรลงจังหวัดและขยายไปยังอําเภอจนครบทุกอําเภอ เม่ือมีอุปกรณ 
เครื่องมือท่ีสามารถชวยในการบันทึกและประมวลผลขอมูล มาใชทดแทนการจัดเก็บเอกสารท่ีเปนกระดาษและ 
มีโปรแกรมในการประมวลผล แทนการประมวลผลดวยมือ ป 2538 มีการประสานงานความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญจาก
ประเทศออสเตรเลยี ซ่ึงประจําอยูท่ีพิษณุโลก ชวยเขียนโปรแกรมในการจัดเก็บขอมูลกอนท่ีผูเชี่ยวชาญทานนี้จะกลับ
ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากจบโครงการฯ จึงมีการประชุมรวมกับจังหวัดเพ่ือรวมกันกําหนดเนื้อหา และแนวทางใน
การดําเนินงาน สรุปงานนี้ไดหลักการ และเนื้อหา แตโปรแกรมไมประสบผลสําเร็จ การจัดเก็บขอมูลก็เลยไมมีการ
ดําเนินการ  

การจัดทําขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร (ขพก.) 
ในป 2539 กองแผนงาน  ไดมีการศึกษาวิเคราะหการจัดทําระบบขอมูลพ้ืนฐานการเกษตรซ่ึงจะดองมีการ

จัดทําขอมูลเปนรายครัวเรือนท่ัวประเทศทุกๆ 3 ป โดยพัฒนาจากป 2538  และในปนี้มีการปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร และระบบเครือขาย LAN และ WAN จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรใหอําเภอ จํานวน 300 อําเภอ 

ป 2540 กองแผนงานไดเริ่มการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานการเกษตรรายครัวเรือน (ขพก.)  ฝายวิเคราะหขอมูล
สงเสริมการเกษตรเปนผูออกแบบจัดเก็บ จัดทําคูมือในการจัดเก็บ ออกแบบรายงาน  ออกรหัสพืช มีการจัดทํา
โปรแกรมการนําเขาขอมูล ครั้งนี้สามารถดําเนินการไปไดดวยดีและมีการออกชี้แจงข้ันตอนการดําเนินงานใหกับจังหวัด
โดยไปพรอมกับการชี้แจงการดําเนินงาน โครงการปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ระยะท่ี 2   
ผลการดําเนินงาน มีฐานขอมูลรายชื่อเกษตรกร จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พรอมกิจกรรมการเกษตร พรอมขอมูล
โครงการท่ีเกษตรกรไดเขารวมกับภาครัฐ และความตองการของเกษตรกร ทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกตําบล และมีการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหครบท้ัง 781 อําเภอ  

 ป 2541 มีฐานขอมูลพ้ืนฐานการเกษตรรายครัวเรือนใน 76 จังหวัด และเริ่มมีการนําขอมูลมาใชประโยชน 
ไดแลว และมีเครื่องคอมพิวเตอรท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค รวม 1,156 เครื่อง  
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  ป 2542 กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายในการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
โดยมอบใหกรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลัก ภายใตศูนยฯนี้ มีการเก็บขอมูลพ้ืนฐานการเกษตร โดยจัดทําเปน
รูปเลมประจําตําบลเพ่ือใชในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล 
 
            โครงการจัดทําทะเบียนและบัตรประจําตัวเกษตรกร 
            ป 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองการจัดทําฐานขอมูลเกษตรกรและบัตรประจําตัวเกษตรกร 
ท่ัวประเทศ เพ่ือนําขอมูลไปใชประกอบในการดําเนินการตามโครงการและมาตรการตางๆท่ีเปนประโยชนตอเกษตรกร 
โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 
(คชก.) ใหดําเนินการโครงการจัดทําทะเบียนและบัตรประจําตัวเกษตรกร โดยกรมสงเสริมการเกษตร รับผิดชอบในการ
รับข้ึนทะเบียนเกษตรกร โดยดําเนินการระหวางวันท่ี 13 กุมภาพันธ ถึง 29 มีนาคม 2545 ไดรับข้ึนทะเบียน รวมท้ังสิ้น 
4.94 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 88 เปาหมาย 5.6 ลาน และไดจางสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเปนผูจัดทําโปรแกรม
และบันทึกขอมูล สศก.เปนหนวยงานในการประมวลผลและออกบัตรประจําตัวเกษตรกร ใหกับเกษตรกรโดยนําขอมูล
ท่ีข้ึนทะเบียนบันทึกในแผน Chip บนบัตรจํานวน 5.6 ลานบัตร (ครัวเรือน) ในการทํางาน จัดเก็บขอมูลตามแบบ ทบก. 
01 พรอมมอบแบบ ทบก.02 ซ่ึงเปนชิ้นสวนอยูทายแบบ ทบก.01  ใหเกษตรกรไวเปนหลักฐานเพ่ือนํามาแลกบัตร
ประจําตัวเกษตรกร 
             ในป 2546 ศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตรไดมีการจัดเก็บขอมูลทะเบียนเกษตรกรเพ่ิมเติมจาก
ฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ป 2545  ไดครบตามเปาหมาย จํานวน 5.6 ลานครัวเรือน  

    ตอมา ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2546 คณะรัฐมนตร ีพิจารณา โครงการจัดทําทะเบียนและทําบัตรประจําตัว
เกษตรกร ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยมีมติดังนี้ 

1. ใหยกเลิกเฉพาะสวนการออกบัตรประจําตัวเกษตรกรโดยนําไปรวมกับการออกบัตรเอนกประสงคตาม
โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และนําขอมูลทะเบียนเกษตรกรท่ีสําคัญบันทึกไวบนบัตรเอนกประสงคดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณทําการจดทะเบียนเกษตรกร เพ่ือจัดทําฐานขอมูลครัวเรือนเกษตรกรดูแล 
บริหารและจัดการฐานขอมูลตามแผนเดิมตอไป  

 หลังจากนั้นไดมีการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหมีความถูกตองและทันสมัยมากข้ึน โดยมีการ
ปรับปรุงเม่ือป2546  2549 และป 2550 

โครงการประกันรายไดเกษตรกร  
           ป 2552 มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยรัฐบาลมีนโยบายจัดจางผูวางงาน และผูสําเร็จการศึกษาใหม
เปนเจาหนาท่ีรวมในการดําเนินงานสํารวจและปรับปรุงขอมูล กําหนดระยะเวลาดําเนินงานโครงการดังกลาวเปนเวลา 
3 เดือน ในระหวางเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2552 ซ่ึงภายหลังการดําเนินงานเสร็จสมบูรณกรมสงเสริม
การเกษตรและหนวยงานใน กระทรวงเกษตรและสหกรณจะมีฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือนท่ีสามารถ 
ใชประโยชนได โดยเกษตรตําบลเปนพ่ีเลี้ยง  
 การจัดทําสมุดทะเบียนเกษตรกร 
          ป 2553 ไดวางแผนดําเนินการจัดทําสมุดทะเบียนเกษตรกร แบงเปน 2 ชวงคือ ระหวางเดือนกันยายน -
ตุลาคม 2553 จะทําการทดสอบการบันทึกขอมูล การใชสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีสุมตัวอยางในจังหวัดนํารอง 6
ภาค 6 จังหวัด โดยคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร จังหวัดละ 1 อําเภอๆ ละ 
2 ตําบลๆ ละ 2 หมูบาน ไดแก จังหวัดสุโขทัย นครราชสีมา อางทอง จันทบุรี นครปฐม และนครศรีธรรมราช 



3 

 

  จากนั้นกรมฯ เรงปรับปรุงแกไขสมุดทะเบียนเกษตรกร กอนดําเนินการตอในชวงท่ีสอง คือ เดือนมกราคม 
2554 เพ่ือเปนของขวัญปใหมสําหรับเกษตรกรโดยจะเรงจัดทําสมุดทะเบียนเกษตรกรฉบับสมบูรณใหครบตาม
เปาหมายจํานวน 6,000 หมูบานนํารองใน 6 จังหวัด โดยมุงสงเสริมใหมีการนําสมุดทะเบียนเกษตรกรมาใชจริง 
ในการประกอบอาชีพอยางตอเนื่องดวย อนาคตกรมฯ มีแผนจะท่ีจะขยายผลการจัดทําสมุดทะเบียนเกษตรกร 
ใหครอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

ป 2552 และป 2553 รัฐบาลมีนโยบายการจัดทําโครงการประกันรายไดเกษตรกร กรมฯจึงไดรับมอบหมาย 
ใหข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ ( ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง)เพ่ือสงให ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร เพ่ือใชเปนฐานในการจายเงินชวยเหลือเกษตรกร 

โครงการรับจํานําขาวเปลือก 
ป 2554  ป 2555 ถึง ป 2556  รัฐบาลมีนโยบายโครงการรับจํานําขาวเปลือก  กรมฯจึงตองดําเนินการข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ ( ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง) และออกใบรับรองเกษตรกรใหเกษตรกร
นําไปพรอมผลผลิตขาวไปยังจุดรับจํานํา 

การใชประโยชนบัตรประจําตัว Smart Card ในโครงการของรัฐ 
            ป 2557 มีการจัดทําทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป รัฐบาลใชขอมูลในการจายเงินชวยเหลือชาวนาตาม
มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอย และมีการจัดสงขอมูลทะเบียนเกษตรกรเพ่ือบันทึกลงในบัตรเอนกประสงค (Smart 
Card) ประกอบดวย ขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน ชื่อ สกุล การประกอบกิจกรรมเกษตร ชนิดพืชท่ีปลูก และ
พ้ืนท่ีปลูก  
           ป 2558 มีการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร และมีการขยายฐานขอมูล 4 ดาน ไดแก 
ขอมูลรายได ขอมูลหนี้สิน เครื่องจักรกลการเกษตร และขอมูลแหลงน้ํา 
           ป 2259 มีการเชื่อมโยงขอมูลกับกรมการปกครอง ฐานทะเบียนราษฎร  เชื่อมโยงกับกรมท่ีดิน ขอมูลแปลง 
รูปแปลง และมีการเชื่อมโยงกับ GISTDA โดยวาดรูปแปลงลงในภาพถายดาวเทียม 
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2. เนื้อหาท่ีมีการจัดเก็บ  
 

เนื้อหาท่ีจัดเก็บ ป2539 
(ขพก.) 

ป 2545 
(ทบก.) 

2552 
(ทพศ.) 

2554 
(ทพศ.) 

2556 
(ทพศ.) 

2557 
(ทบก.) 

2558 
(ทบก.) 

2559 
(ทบก.) 

ปขอมูล ปท่ีผานมา ปท่ีผานมา ปปจจุบัน ปปจจุบัน ปปจจุบัน ปปจจุบัน ปปจจุบัน ปปจจุบัน 
สมาชิกใน
ครัวเรือน 

จํานวน รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ 

การเปนสมาชิก
องคกร 

        

การถือครองท่ีดิน 
 
 
 
 

ตนเอง  เชา ตนเอง  
เชา 

ตนเอง  
เชา 
เอกสาร
สิทธ 

ตนเอง  
เชา 
เอกสาร
สิทธ 

ตนเอง 
เชา 
เอกสาร
สิทธ 

ตนเอง เชา 
เอกสาร
สิทธ 

ตนเอง เชา 
เอกสาร
สิทธ 

ตนเอง เชา 
เอกสารสิทธ 

การประกอบ
การเกษตร 

พ้ืนท่ีปลูก
รวมทุก
แปลง 

พ้ืนท่ีปลูก
รวมทุก
แปลง 

พ้ืนท่ีปลูก
รายแปลง 

พ้ืนท่ีปลูก
รายแปลง 

พ้ืนท่ีปลูก
รายแปลง 

พ้ืนท่ีปลูก
รายแปลง 

พ้ืนท่ีปลูก
รายแปลง 

พ้ืนท่ีปลูก
รายแปลง 

วัดพ้ืนท่ีปลูกโดยใช 
GPS 

        

คาพิกัดแปลง         

รายได         

หนี้สิน         

เครื่องจักรกล
การเกษตร 

        

แหลงน้ํา         

วาดแปลง                

สมุดทะเบียน
เกษตรกร 

        

บันทึกขอมูลลง
Smart Card 

        

ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
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3. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
 
ประมวลกฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวของในกรณีท่ีมีการแจงขอมูลไมตรงกับความเปนจริง 
 
กรณีท่ี ๑ เกษตรกรแจงขอมูลตอเจาหนาท่ี ไมตรงกับความเปนจริง เกษตรกรมีความผิดตามประมวลกฎหมาย 
          อาญา ดังนี้ 

มาตรา ๑๓๗  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแก  เจาพนักงานซ่ึงอาจทําใหผูอ่ืนหรือประชาชนเสียหาย  ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๒๖๗  ผูใดแจงใหเจาพนักงาน ผูกระทําการตามหนาท่ีจดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารมหาชน
หรือเอกสารราชการซ่ึงมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปนพยานหลักฐานโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือ
ประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๓๔๑ ผูใดทุจริต หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอก
ใหแจงและโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง หรือบุคคลท่ีสาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวง
หรือบุคคลท่ีสามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ ผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๙๐ เม่ือการกระทําใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ใหใชกฎหมายบทท่ีมีโทษ
หนักสุดลงโทษแกผูกระทําความผิด 
 
กรณีท่ี ๒  ผูใหญบานหรือกํานันลงนามรับรอง และขอมูลท่ีรับรองเปนความเท็จ ผูลงนามรับรอง (ไมผาน 
           ประชาคม) มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้ 

มาตรา ๘๓ ในกรณีความผิดใดเกิดข้ึนโดยการกระทําของบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป ผูท่ีไดรวมกระทําความผิด
ดวยกันนั้นเปนตัวการ ตองระวางโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๖๒ ผูใดเปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีทําเอกสารรับเอกสารหรือกรอกขอความในเอกสาร กระทําการ
ดังตอไปนี้ในการปฏิบัติตามหนาท่ี 

(๑ )รับรองเปนหลักฐานวา ตนไดกระทําการอยางใดข้ึนหรือวาอยางใดไดกระทําตอหนาตนอันเปนความเท็จ 
(๒) รับรองเปนหลักฐานวา ไดมีการแจงซ่ึงขอความอันมิไดมีการแจง 
(๓) ละเวนไมจดขอความซ่ึงตนมีหนาท่ีตองรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงขอความเชนวานั้น หรือ  
(๔) รับรองเปนหลักฐานซ่ึงขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอันเปนความเท็จตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินเจ็ดปและปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนสี่พันบาท 
มาตรา๙๑  เม่ือปรากกฎวาผูใดไดกระทําการอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหศาลลงโทษผูนั้นทุกกรรม

เปนกระทงความผิด แตไมวาจะมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราสวนโทษดวยหรือไมก็ตามเม่ือรวมโทษทุกกระทง
แลว โทษจําคุกท้ังสิ้นตองไมเกินกําหนดดังตอไปนี้ 
 (๑) สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงท่ีหนักสุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน ๓ ป 
 (๒) ยี่สิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงท่ีหนักสุดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๓ ป แตไมเกิน ๑๐ ป 
 (๓) หาสิบป สําหรับกรณีความผิดกระทงท่ีหนักสุดมีอัตราโทษจําคุกไมเกินสิบปข้ึนไป เวนแตกรณีท่ีศาลลงโทษ
จําคุกตลอดชีวิต 
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กรณีท่ี ๓ รองเรียนวาเจาหนาท่ีเรียกเงิน 
มาตรา ๑๔๘  ผูใดเปนเจาพนักงานใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ขมขืนใจหรือจูงใจเพ่ือใหบุคคลใดมอบให

หรือหามาใหซ่ึงทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดแกตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป หรือจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือประหารชีวิต 
 มาตรา ๓๔๑  ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซ่ึงควร
บอกใหแจงและโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง หรือบุคคลท่ีสาม หรือทําใหผูถูก
หลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ ผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
4. ปญหาอุปสรรค 
            - บุคลากร ความพรอมของบุคลากร มีความรูความเขาใจในข้ันตอนการดําเนินงาน ความละเอียดรอบคอบ
ในการตรวจเอกสาร การจัดเก็บเอกสารใหสามารถคนหาไดสะดวก ท้ังนั้นเกิดจากการไมศึกษาคูมือ บางกรณีเจาหนาท่ี
รูจุดออนของโปรแกรม นําไปใชโดยไมถูกตอง  
            - เครื่องมือ อุปกรณ  มีจํานวนไมเพียงพอ คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอรไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
            - ระยะเวลาดําเนินงานท่ีเรงดวน สงผลตอความถูกตองของขอมูลลดลง 
 
 
5. ประเด็นการรองเรียนของเกษตรกรสวนใหญเปนเรื่องใดและมีวิธีการแกปญหาอยางไร 
 

เรื่องรองเรียน/ปญหา วิธีการแกปญหา 
1.ทําไมข้ึนทะเบียนไมได เชนเปนชาวเขา พระสงฆ 1.ตองตอบคุณสมบัติของผูข้ึนทะเบียนตามคูมือ ตองมี

สัญชาติไทย ตองเปนเกษตรกร 
2.การเชาท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินข้ึนทะเบียน 2. ตองตอบดวย พ.ร.บ. การปฏิรูปท่ีดิน หลักการคือผูรับ

สิทธิตองทําประโยชนดวยตนเอง 
3. สามี ภรรยา อยูคนละทะเบียนบานข้ึนทะเบียน 2  
ทะเบียนเกษตรกรไดหรือไม 

3. ตามคูมือข้ึนทะเบียนได เพราะไมสามารถตรวจสอบได
วาเปนสามีภรรยากันหรือไม แตคนในพ้ืนท่ีสามารถ
ตรวจสอบ 

4. การขอแยกครัวเรือนขยาย เนื่องจากการกําหนดสิทธิ
จํานวนพ้ืนท่ีท่ีใหการเขารวมโครงการ/มาตรการชวยเหลือ 

4. กอนป 2555 สามารถข้ึนทะเบียนได ปจจุบันกรมฯไม
รับข้ึนทะเบียน แตยังขัดแยงกับระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณวาดวยการข้ึนทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2559 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

5. เจาหนาท่ีรัฐเรียกรับเงินในการข้ึนทะเบียน 5. ตองตั้งกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
6. เกษตรกรไมไดรับเงินชวยเหลือ 6. ประสานกับ ธ.ก.ส. เพ่ือหาสาเหตุท่ียังไมไดรับเงิน

ชวยเหลือ 
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7. การท่ีเจาของท่ีดินมาใชสิทธิข้ึนทะเบียนท้ังท่ีใหคนอ่ืน
เชา   

7. มีเง่ือนไข ตองเปนเจาของผลผลิตในแปลงท่ีข้ึนทะเบียน 

8. เจาหนาท่ีนําเขาขอมูลอันเปนเท็จ  8. เดิมใหรหัสผูใชงานในระดับอําเภอๆ ละ 1 รหัส  ในป 
2557 ไดแกไขโดยการออกรหัสผูใชงานใหในระดับตําบล
ตามจํานวนเกษตรตําบล 

 
6. เทคนิคการรับมือกับขอรองเรียนของเกษตรกร 
 หลักการคือเม่ือไดรับเรื่องรองเรียนมาแลวตองวิเคราะหวาขอรองเรียนเก่ียวของกับสวนภูมิภาค หรือ
สวนกลาง หรือเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืน เชน เรื่องท่ีเก่ียวของกับเง่ือนไข การข้ึนทะเบียน การเชาในท่ีไมมีเอกสารสิทธิ 
และเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ข้ึนทะเบียนไมได การแยกครัวเรือนขยาย เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับคูมือการข้ึนทะเบียน ใหรีบตอบ
ขอรองเรียน เพราะเปนตัวชี้วัดของหนวยงานตองตอบภายใน 7 วัน หลังรับเรื่อง หลักการตอบใหอางอิงคูมือเปนหลัก 
ไมควรใชความรูสึกสวนตัวตอบ และควรทําเรื่องผานฝายนิติกรของกรมฯ สํานักเลขานุการกรม ซ่ึงรับผิดชอบในเรื่อง
หนวยงานภายนอก หรือฝายนิติกร ในกองการเจาหนาท่ีจะเก่ียวของกับเรื่องวินัยของขาราชการและพนักงานของกรมฯ 
 ถาเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตองทําหนังสือถึงจังหวัดใหตรวจสอบขอเท็จจริง และรายงานกรมฯ  
โดยดวน และใหทําหนังสือแจงไปยังผูรองกอน วาอยูระหวางการดําเนินการ โดยไมตองรอหนังสือตอบจากจังหวัด และ
เชนกันในการออกหนังสือ ควรผานนิติกรของกรมฯในสวนท่ีเก่ียวของดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอปรับปรุงข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
สถานที่ขึ้นทะเบียนอ าเภอ.......................................จงัหวดั............................................

เรียน ……………………………………………….………………

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นไปตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้าพเจ้าขอยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังน้ี

3.ด้านปัจจยัและเทคโนโลยกีารผลิต 4.ด้านการตลาด 5.ด้านภยัพิบัติ.........................

9. ที่ดินท ากนิ 10. ด้านอื่นๆ.............

 วุฒิการศึกษา

  5=จบการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  6=จบการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 7=จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 8=ไมไ่ด้ศึกษา

                                       

1.3 ปัญหาเบื้องต้นที่เกษตรกรประสบ 

 นิติบุคคลเท่าน้ัน
     นิติบุคคลประเภท..................................................................... ชื่อนิติบุคคล.....................................................................................................................................

จดทะเบียนเมื่อ........................................................................... เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล.........................................................................................................................

ที่ตั้งส านักงาน เลขที่...............................   หมู่ที่................ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน............................................ตรอก/ซอย..................................................................

ถนน............................................................................................................... ต าบล/แขวง.......................................................................................................................

อ าเภอ/เขต...................................................................................................... จังหวัด .............................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์............................................โทรศัพท์มือถือ............................................... E-mail..................................................................

ข้อ 1 ลักษณะการประกอบอาชีพและปัญหาเบื้องต้นที่เกษตรกรประสบ (ระบุอาชีพหลัก-อาชีพรอง ระบุ 1 ค าตอบ ปัญหาฯ ระบุได้หลายค าตอบ )

1.1 อาชีพหลัก 1.ประกอบอาชีพเกษตร2. รับเงินเดือนประจ า    3.รับจ้างทางการเกษตร  4.ประกอบธุรกิจการค้า   5.รับจ้างทั่วไป     6.อื่น ๆ

1.2 อาชีพรอง 1.ประกอบอาชพีเกษตร2. รับเงินเดือนประจ า    3.รับจา้งทางการเกษตร  4.ประกอบธรุกจิการค้า   5.รับจา้งทั่วไป6.อื่น ๆ   7.ไมม่อีาชพีรอง

อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ               อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาด าเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก

 1.ด้านทุน

นอกภาค :

แบบทะเบยีนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบค าร้อง

   วนัที่ …………เดอืน……………...…...    พ.ศ.  …………………………

ข้าพเจ้า นาย นางสาว นาง อ่ืนๆ...............ชื่อ...................................นามสกุล.........................................วนัเดอืนปีเกิด
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ข้อ 2 สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กรในครัวเรือน (กรอกเฉพาะส าหรับบุคคลธรรมดา)

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน
ช่วยท าการเกษตร

รายได้ (บาท/ปี) หน้ีสิน (บาท/ปี)
ช่วย ไม่ช่วย

การเป็น
สมาชิก
องค์กร

วฒิุ
การศึกษา

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                               เลขรหัสประจ าบ้านตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่.....................   หมู่ที่................ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน...................................................ตรอก/ซอย..................................................................

ถนน................................................................................................................. ต าบล/แขวง....................................................................................................................

อ าเภอ/เขต........................................................................................................ จังหวัด...........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ............................................E-mail......................................................................

นอกภาค :

  ในภาค :

2  

ในภาค : ในภาค :

นอกภาค :นอกภาค :

  1=จบการศึกษาสูงกวา่ ปริญญาตรี 2=จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3=จบการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา 4=จบการศึกษาในระดับ ปวช.

 สมาชิกองค์กร

6. องค์ความรู้

2.ด้านแรงงาน

7. โรคระบาด 8. ปัจจยัการผลิต

ในภาค :

ผู้ยื่นค าร้อง

นอกภาค : นอกภาค :

ในภาค : ในภาค :
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ข้อ 3 เครื่องจักรกลเพ่ือการเกษตร (เลือกเพียง 1 ค าตอบเท่านั้น)

 (1) รถแทรกเตอร์ มี  ไม่มีและจ้าง/เช่า  ไม่มีและใช้เคร่ืองมืออื่นหรือแรงงานแทน

 (2) เคร่ืองปลูก มี  ไม่มีและจ้าง/เช่า  ไม่มีและใช้เคร่ืองมืออื่นหรือแรงงานแทน

 (3) เคร่ืองเก็บเกี่ยว
มี  ไม่มีและจ้าง/เช่า  ไม่มีและใช้เคร่ืองมืออื่นหรือแรงงานแทน 

  1=สหกรณ์ภาคการเกษตร, 2=สหกรณ์นอกภาคการเกษตร, 3=กลุ่มเกษตรกร, 4=กลุ่มส่งเสริมอาชพีการเกษตร, 5=กลุ่มแมบ่้านเกษตรกร,6=กลุ่มยวุเกษตรกร

  7=วสิาหกจิชมุชน/เครือขา่ยวสิาหกจิชมุชน, 8=สมาคม/สหพันธ,์ 9=อาสาสมคัรเกษตร, 10=กลุ่มผู้ใชน้้ าชลประทาน, 11=ธกส. 12=อื่นๆ (เลือกได้มากกวา่หนึ่งขอ้)



ที่ รายการที่จดัเก็บ
1

2 การถือครอง

3

4 เน้ือที่ตามเอกสารสทิธิ์ (ไร่ - งาน- ตร.วา)

5

6

7

8

9 ชนิดพืช/สตัว์

10 พันธุ์พืช/สตัว์

11 วนัที่เพาะปลกู/เลี้ยง

12 *วนัที่คาดวา่จะเก็บเก่ียว

13 เน้ือที่ปลกู/เลี้ยง (ไร่ - งาน- ตร.วา)

14 *เน้ือที่เก็บเก่ียว/ให้ผล (ไร่ - งาน- ตร.วา)

15 รหัสปลกู/เลี้ยง

16 **ผลผลติที่คาดวา่จะไดร้ับ(กก.)/ปริมาณผลผลติ(ตวั)
17 ระบบเกษตรกรรมยั่งยนื (1)  ไมเ่ป็นเกษตรกรรมยัง่ยืน

(2)  เป็นเกษตรกรรมยัง่ยืน ในรูปแบบ
          เกษตรผสมผสาน 
              ( GAP     PGS    อ่ืนๆ)

          เกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่รับรอง
              ( มกท.     มกอช.     IFOAM
                ICERES   IOAS   อ่ืนๆ )
          เกษตรธรรมชาติ
          เกษตรทฤษฎใีหม่
              ( GAP     PGS   อ่ืนๆ)
          วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม

(1)  ไมเ่ป็นเกษตรกรรมยัง่ยืน
(2)  เป็นเกษตรกรรมยัง่ยืน ในรูปแบบ
          เกษตรผสมผสาน 
              ( GAP     PGS    อ่ืนๆ)
          เกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่รับรอง
             ( มกท.       มกอช.     IFOAM
               ICERES     IOAS       อ่ืนๆ )
          เกษตรธรรมชาติ
          เกษตรทฤษฎใีหม่
              ( GAP     PGS    อ่ืนๆ)
          วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม

(1)  ไมเ่ป็นเกษตรกรรมยัง่ยืน
(2)  เป็นเกษตรกรรมยัง่ยืน  ในรูปแบบ
          เกษตรผสมผสาน 
             ( GAP     PGS    อ่ืนๆ)
          เกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่รับรอง
             ( มกท.       มกอช.     IFOAM
               ICERES     IOAS       อ่ืนๆ )
          เกษตรธรรมชาติ
          เกษตรทฤษฎใีหม่
              ( GAP     PGS    อ่ืนๆ)
          วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม

ที่ตั้งแปลง/ฟาร์ม
                               ชือ่หมูบ่้าน/อาคาร/ชมุชน
                                         ตรอก/ซอย
                                         ต าบล/แขวง
                                         อ าเภอ/เขต
                                         จังหวัด

เลขที่.............................. หมูท่ี่ ..........................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.................................................................................

เลขที่.............................. หมูท่ี่ ..........................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.................................................................................

เลขที่.............................. หมูท่ี่ ..........................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.................................................................................

ของครัวเรือน    

เชา่  ( มสีัญญา  เชา่ไมม่สีัญญา)
อ่ืนๆ

ของครัวเรือน
เชา่  ( มสีัญญา  เชา่ไมม่สีัญญา)
อ่ืนๆ

 เจ้าของเอกสารสิทธิ์ /ผู้รับรอง

                                เลขบัตรประชาชน 

                                ชือ่ - นามสกุล

                                ต าแหน่ง (กรณีผู้รับรอง)

 เจ้าของเอกสารสิทธิ์     ผู้รับรอง

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

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

 เจ้าของเอกสารสิทธิ์     ผู้รับรอง

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

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

เจ้าของเอกสารสิทธิ์ ผู้รับรอง

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

 …………………………….......................................

* วันที่คาดว่าจะเก็บเก่ียว, เน้ือที่เก็บเก่ียว/ให้ผล  กรอกเฉพาะการเพาะปลูกพืชเทา่นัน้ (เนือ้ที่เก็บเกีย่ว คือ ข้าว พืชไร่ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ /เนือ้ที่ใหผ้ล คือ ไม้ผลไม้ยืนต้น)
** ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ กรอกในกรณีเพาะปลูกพืช, ปริมาณผลผลิต กรอกในกรณีเล้ียงสัตว์

(1)  ไม่มีแหล่งน้ า
(2) แหล่งน้ าของตนเอง  
บ่อน้ าตืน้  บ่อบาดาล  สระน้ า 
(3) แหล่งน้ าสาธารณะ บ่อบาดาล หนอง/สระ
คลองชลประทาน  แม่น้ า

(1)  ไม่มีแหล่งน้ า
(2) แหล่งน้ าของตนเอง  
บ่อน้ าตืน้  บ่อบาดาล  สระน้ า 
(3) แหล่งน้ าสาธารณะ บ่อบาดาล หนอง/สระ
คลองชลประทาน  แม่น้ า

เขตชลประทาน  ในเขต    นอกเขต      เขตชลประทาน  ในเขต    นอกเขต      
โซน (zone)      47    48    

ค่า X............................................................ 
ค่า Y............................................................ 

  วันที…่…...……..…เดือน…………....……..พ.ศ 25………......                                                                    วันที…่……...……เดือน……….……...……..พ.ศ 25……...…..  

ลงชื่อ ………………….……………...………………….………………….. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบยีน                                ลงชื่อ ………………………….…………………..……………………….. เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบยีน

     (………………………………………...………………………………...)                                                                  (…………………………….…………………………………………...)

   วันที…่…...……..…เดือน…………....……..พ.ศ 25………......                                                                  วันที…่……...……เดือน……….……...……..พ.ศ 25……...…..

ข้อ 4 การประกอบกิจกรรมการเกษตรในครัวเรือน    (กา  ใน  ไดเ้พียงค าตอบเดยีว)

     (………………………………………...…………………………………...)                                                                (…………………………….………………………………………...)       แบบรับขึ้นทะเบยีน

(1)  ไม่มีแหล่งน้ า
(2) แหล่งน้ าของตนเอง  
บ่อน้ าตืน้  บ่อบาดาล  สระน้ า 
(3) แหล่งน้ าสาธารณะ บ่อบาดาล หนอง/สระ
คลองชลประทาน  แม่น้ า

ประเภท / เลขที่เอกสารสทิธิ์
 ไม่มีเอกสารสทิธิ์ (ข้ามไปข้อ 5)

ประเภท ............................................................
เลขที่ ..............................ระวาง..............................

เขตชลประทาน เขตชลประทาน  ในเขต    นอกเขต

ค่าพิกัดภมูิศาสตร์ที่ตั้งแปลง/ฟาร์ม
โซน (zone)  47   48    

ค่า X............................................................ 
ค่า Y............................................................ 

แหลง่น้ าเพ่ือการเกษตร (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ข้อ)

ขา้พเจ้าได้อ่านหรือเขา้ใจขอ้ความขา้งต้นแล้ว ขอรับรองว่าได้แจ้งขอ้มลูเป็นจริง ครบถ้วน และทราบดีว่าการให้ขอ้มลูที่เป็นเท็จกับทางราชการมโีทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งน้ียินยอมให้ตรวจสอบขอ้มลูและใชข้อ้มลูเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ขอขึน้ทะเบียน และประโยชน์ต่อทางราชการ ด้านการผลิต การตลาด และการเขา้ร่วมโครงการภาครัฐ ต่าง ๆ เท่าน้ัน

รหัสการปลูก:    1 = สวนเด่ียว    2 = สวนแซม (ปลูกพืช 2 ชนดิเทา่นัน้แซมกันในพื้นที่)    3=สวนผสม  (ปลูกพืชมากกวา่ 2 ชนดิขึน้ไปผสมกันในพื้นที)่
รหัสการเลีย้ง (เพาะเล้ียงสัตวน์้ า):    1 = กระชัง    2 = ในบอ่    3=ในนา  4=ในร่องสวน   5=อืน่ ๆ      รหัสการเลีย้ง (ปศุสัตว)์:    1 = โรงเรือนแบบเปดิ   2 = โรงเรือนแบบปดิ  3=อืน่ๆ

โซน (zone)   47    48    
ค่า X............................................................ 
ค่า Y............................................................ 

ประเภท ............................................................
เลขที่ ..............................ระวาง...........................

ประเภท ............................................................
เลขที่ ..............................ระวาง.........................

ลงชื่อ ………………….……………...………………….………………….. พยาน (เกษตรกรแปลงข้างเคียง/ผู้น าชุมชน)          ลงชื่อ ………………………….…………………..……………………….. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

หน้า 2

การประกอบกิจกรรมการเกษตร (พืช ปศุสตัว ์เพาะเลี้ยงสตัวน้์ า และนาเกลอื)

ของครัวเรือน

เชา่  ( มสีัญญา   เชา่ไมม่สีัญญา)
อ่ืนๆ

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3








