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กรุงเทพฯ 28 ม.ค. – รมว.เฉลิมชัยกำชับทกุหน่วยงานควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา เพ่ือลด
ฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหลายพ้ืนที ่
นายเฉลมิชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ไดส้ั่งการให้ทุกหน่วยงานสงักัดกระทรวงเกษตรฯ ดูแลปัญหาเรื่องการเผา
พื้นที่เกษตรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดการ
เผา รวมถึงเร่งรัดจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร และการสาธติการจดัการเศษวัสดเุหลอืใช้จากภาคการเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้
เกษตรกรเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการเผา รวมถึงทราบแนวทางการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา จดัให้มีการสาธติและถา่ยทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ทดแทนการเผา ตั้งศูนย์สาธิตเทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยีการไถกลบตอซังฟางข้าวทดแทนการเผาโดยให้ชุมชนเกษตร
เป็นผู้บรหิารจดัการ การให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานและใกลเ้คียง รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกร
ปลอดการเผาเพื่อใช้เป็นกลไกในการปฏิบัติการลดการเผาเศษซากพชื 
ขณะนี้สามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยดุเผาในพ้ืนท่ีเกษตร ใน 10 จงัหวัดภาคเหนือตอนบนท่ี
ประสบปัญหาหมอกควันรุนแรงเปน็ประจำทุกปีประกอบด้วย จังหวดัเชียงใหม่ เชียงราย แมฮ่่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แพร่ ตากและ
อุตรดิตถ์ โดนมีเกษตรกรดำเนินการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผาตามที่ไดร้ับการถ่ายทอดความรู้แล้วเช่น ไถกลบตอซัง 22,683 แห่ง พื้นที่รวม 
461,647 ไร่ สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยกว่า 85 ล้านบาทโดยประมาณ (มูลค่า NPK เท่ากับ 184.38 บาท/ไร่) ผลิตปุย๋หมัก/ปุ๋ยอนิทรีย์ 24,623 
แห่ง น้ำหนักรวม 4,668 ตัน ให้เกษตรกรได้ใช้ในไร่นาตนเอง แล้วจำหน่ายในราคา 4 บาท/กโิลกรมั การเพาะเหด็ฟาง จำนวน 521 แห่ง ผลผลิตรวม
กว่า 550 ตัน จำหน่ายราคา 100 – 150 บาท/กโิลกรัม , ผลิตอาหารสตัว์/ฟางอัดก้อน 11,018 แห่ง 7,396,001 ก้อน น้ำหนักรวม 123,367 
ตัน (น้ำหนักฟางอัดก้อน 15 – 20 กิโลกรัม/ก้อน) จำหนา่ยราคา 30 บาท/ก้อน ผลติวัสดปุลูก 285 แห่ง น้ำหนักรวม 91 ตัน จำหน่ายราคา 2 – 3 
บาท/กิโลกรัม ผลิตถ่านอัดแท่ง 20 แห่ง น้ำหนักรวม 144 ตัน จำหน่ายราคา 20 บาท/กิโลกรัม ปลูกพืชทางเลือกเช่น ไมผ้ล ไม้ยืนตน้ ทดแทนหรือ
แซมพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวโพดบนที่สงู 83 แห่ง พ้ืนท่ี รวม 1,618 ไร่ ผลิตกระดาษ 112 กิโลกรมั จำหน่ายราคาแผ่นละ 5 บาท ขายเศษวัสดุทาง
การเกษตรส่งขายโรงไฟฟ้าชีวมวล 196,812 กิโลกรัม จำหน่ายราคาเฉลี่ย 807.77 บาท/ตัน 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กลา่วว่า ในช่วงวิกฤติปัญหาหมอกควันขนาดเล็กท่ีปกคลุมทั่วทุกภูมภิาคที่ผา่นมา กรมส่งเสริม
การเกษตรกำชับให้ทุกจังหวัดควบคุม กำกับดูแลพื้นที่การเกษตรอยา่งเข้มงวด และกำหนดมาตรการดำเนินการ ในปี 2564 ได้แก่ การสร้างการรับรู้ 
รณรงค์ ประชาสมัพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรงดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง การป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง โดย
จัดตั้งชุดปฏิบตัิการประจำพื้นท่ี (ระดับอำเภอ) บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวัง ออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้ง แจ้งเหตุ 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และ ระดมสรรพกำลังเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร เตรียมความพร้อมเครือ่งมือ เพื่อ
ดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการลักลอบเผาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายในการงดเผาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยการส่งเสรมิ
การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรโดยไม่เผา โดยสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเศษวสัดุภาคการเกษตร เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำเชื้อเพลิงใน
ครัวเรือน ธนาคารใบไม้ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการไถกลบตอซังหรือเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมแทนการเผา รวมถึงการส่งเสริมการ
ปลูกไมเ้ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีสูง 
สำหรับแนวทางการส่งเสริมจะต้องเน้นให้เกษตรกร เกดิความตระหนัก และเกิดความเข้าใจในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้าง
เครือข่ายเขม้แข็ง ให้เกษตรกรเหน็ถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการหยุดเผาด้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นการแก้ไขปัญหาการเผา
ในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง . – สำนักข่าวไทย 
 



 

กรมส่งเสริมการเกษตรเชญิชวนเกษตรกร เรง่ขึ้นทะเบียน
และปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เพื่อนำข้อมูลไป
ใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมรับสิทธิประโยชน์
ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เผยวางเป้าเกษตรกร
ด้านพืชขึ้นทะเบียน จำนวน 5.7 ล้านครัวเรือน 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการขึ้นทะเบียน
และปรับปรงุข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดย
มีวัตถุประสงคเ์พื่อนำข้อมูลไปใชว้างแผนการผลิต 
การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนนิการตามมาตรการต่าง ๆ
ของภาครฐั สำหรับในปี 2564 กรมฯ ได้กำหนดแนว
ทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ
และติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถกูต้อง 
รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อเก็บขอ้มูลการเพาะปลูกพืชนำไปสู่
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร พร้อมทั้งประมวลผล
ข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของ

ประเทศทีถู่กต้อง สามารถนำขอ้มูลไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครฐัและเอกชน โดยวางเป้าหมายไว้จำนวน 5.7 ล้านครัวเรอืน 
ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี 2564 พบว่า มีผู้มาปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกรแล้ว จำนวน 1,037,976 ครัวเรือน 2,116,273 แปลง พื้นที่
เพาะปลูก 14,792,249.55 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.21 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2564) ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนและปรับปรงุทะเบียน
เกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างย่ิง ซ่ึงเกษตรกรจะได้รับการสนบัสนุนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่
หน่วยงานภาครฐัได้จัดทำขึ้น ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน และโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพฒันาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูป้ลูกข้าว โดยเงินชว่ยเหลือในอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ 
ก่อนในเบื้องต้น 
ด้านนายสัมฤทธ์ิ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า 
สำหรับกรอบระยะเวลาการขึน้ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรงุทะเบียนเกษตรกรได้หลังจาก
เพาะปลูกพืชไปแลว้ 15 วัน จนถึงก่อนวันเกบ็เกี่ยวไม่เกิน 60 วนั และจะมีกระบวนการตรวจสอบ พื้นที่ จัดเก็บพิกัดแปลง กรณแีปลงใหม่ แต่
สำหรับแปลงเดิมนั้น หลงัจากรับแจ้งข้อมูลแลว้ จะใช้วิธีการปิดประกาศเปน็เวลา 3 วัน เพื่อใหเ้กษตรกรตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนของตนเอง
และของเกษตรกรในชุมชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองข้อมูลของตนเองด้วย เกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึ้นและปรบัปรุงข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ในสว่นของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแหง่หรือปรับปรงุผ่านแอปพลิเค
ชัน Farmbook ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการปรบัปรงุแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการ
ของภาครฐั เช่น โครงการประกนัรายได้เกษตรกรผูป้ลูกข้าว ปี 2563/64 โครงการสนับสนนุค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปกีารผลิต 2563/64 โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย และมาตรการช่วยเหลอือื่น ๆ จากภาครัฐ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบ
การรับเงินได้ภายในแอปพลเิคชนั Farmbook โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหัวข้อ “ติดตามสิทธิ์” แลว้เลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ 
“ดังนั้น จึงขอเนน้ย้ำว่าหากเกษตรกรปลูกข้าวหรอืพืชอื่นแล้ว ใหเ้ร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตวั
เกษตรกรเอง ทัง้นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ
ติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำชับ เร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามคู่มือการขึ้นและปรบัปรงุทะเบียนเกษตรกรอย่างเคร่งครดั ให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง โปรง่ใส และเปน็ธรรม จึงขอเชิญชวนใหเ้กษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่
ในการเพาะปลูก ให้สอบถามทางโทรศัพทไ์ปยังสำนักงานเกษตรหรือผู้นำชุมชนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงชว่งการระบาดของโรคโควิด-19 
ด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกร เร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ปี 2564 เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต 
การตลาด และส่งเสริมสนับสนนุเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมรับสิทธปิระโยชน์ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เผยวางเปา้
เกษตรกรด้านพืชขึ้นทะเบียน จำนวน 5.7 ล้านครัวเรือน 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธบิดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต 
การตลาด และส่งเสริมสนับสนนุเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการตา่ง ๆของภาครัฐ สำหรับในปี 
2564 กรมฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ทราบและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการเกษตร พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำขอ้มูลไป
เผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชนไ์ด้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวางเปา้หมายไวจ้ำนวน 5.7 ลา้นครัวเรือน 
ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี 2564 พบว่า มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน 1,037,976 ครัวเรือน 2,116,273 แปลง 
พื้นที่เพาะปลูก 14,792,249.55 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.21 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2564) ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิง่ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์
ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์ม
น้ำมัน และโครงการสนบัสนุนคา่บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเงินช่วยเหลือในอัตราไร่
ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร ่ก่อนในเบื้องต้น 
ด้านนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า 
สำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้
หลังจากเพาะปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวนัเก็บเก่ียวไมเ่กิน 60 วัน และจะมีกระบวนการตรวจสอบ พื้นที่ จัดเก็บพิกัดแปลง กรณี
แปลงใหม่ แต่สำหรับแปลงเดิมนั้น หลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้ว จะใช้วิธีการปดิประกาศเปน็เวลา 3 วัน เพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลการ
ขึ้นทะเบียนของตนเองและของเกษตรกรในชุมชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองข้อมูลของตนเองด้วย เกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึ้นและปรับปรุง
ข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ในส่วนของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
หรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชนั Farmbook ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการปรบัปรุงแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผล
การรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 โครงการสนบัสนุนค่าบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย และมาตรการ
ช่วยเหลืออ่ืน ๆ จากภาครัฐ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอปพลิเคชนั Farmbook โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือก
หัวข้อ “ติดตามสิทธิ์” แล้วเลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ 
“ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำวา่หากเกษตรกรปลูกข้าวหรือพืชอ่ืนแล้ว ให้เร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรให้เป็นปัจจบุัน เพื่อสิทธิประโยชน์
ของตัวเกษตรกรเอง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และ
สำนักงานเกษตรอำเภอติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำชบั เร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามคู่มือการขึ้นและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร
อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน 
สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้สอบถามทางโทรศัพทไ์ปยงัสำนักงานเกษตรหรือผู้นำชุมชนถึงแนวทางปฏบิัติ
เพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
 



กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เพ่ือนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต 
การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เผยวางเป้า
เกษตรกรด้านพืชขึ้นทะเบียน จำนวน 5.7 ล้านครัวเรือน 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต 
การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ สำหรับในปี 
2564 กรมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและ
ติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน 
เพ่ือเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

การเกษตร พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไป
เผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ท่ัวไปทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวางเป้าหมายไว้จำนวน 5.7 ล้านครัวเรือน 
ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี 2564 พบว่า มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน 1,037,976 ครัวเรือน 2,116,273 
แปลง พ้ืนที่เพาะปลูก 14,792,249.55 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.21 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2564) ทั้งนี้ การข้ึนทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและ
สิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำข้ึน ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน
สำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเงินช่วยเหลือ
ในอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ก่อนในเบื้องตน้ 
ด้าน นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวว่า สำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากเพาะปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเก่ียวไม่เกิน 60 วัน และจะมีกระบวนการ
ตรวจสอบ พ้ืนที ่จัดเก็บพิกัดแปลง กรณีแปลงใหม่ แต่สำหรับแปลงเดิมนั้น หลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้ว จะใช้วิธีการปิดประกาศเป็น
เวลา 3 วัน เพ่ือให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลการข้ึนทะเบียนของตนเองและของเกษตรกรในชุมชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองข้อมูลของ
ตนเองด้วย เกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ในส่วนของเกษตรกรราย
เดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งหรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้ทำการปรับปรุงแอปพลิเคชั่น Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี
การผลิต 2563/64 โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย และมาตรการช่วยเหลืออ่ืนๆ จากภาครัฐ ให้เกษตรกรสามารถ
ตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอปพลิเคชั่น Farmbook โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหัวข้อ “ติดตามสิทธิ์” แล้วเลือกชื่อโครงการ
ที่ต้องการตรวจสอบ 
“ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำว่าหากเกษตรกรปลูกข้าวหรือพืชอ่ืนแล้ว ให้เร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสิทธิ
ประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตร
จังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำชับ เร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามคู่มือการขึ้นและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานเกษตร
หรือผู้นำชุมชนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 



 
กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกร เร่งขึ้นทะเบียนและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เพ่ือนำข้อมูลไปใช้วาง
แผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม พร้อมรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการช่วยเหลือ
จากภาครัฐ เผยวางเป้าเกษตรกรด้านพืชขึ้นทะเบียน จำนวน 5.7 
ล้านครัวเรือน 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผย
ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริม
การเกษตรดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำข้อมูลไปใช้วาง
แผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆของภาครัฐ สำหรับในปี 2564 กรมฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขึ้น
ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพ่ือเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลการจัดทำ
สารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ท่ัวไปทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยวางเป้าหมายไว้จำนวน 5.7 ล้านครัวเรือน 
ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี 2564 พบว่า มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน 1,037,976 ครัวเรือน 2,116,273 แปลง 
พ้ืนที่เพาะปลูก 14,792,249.55 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.21 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2564) ทัง้นี้ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตาม
โครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน 
และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือน
ละไม่เกิน 20 ไร่ ก่อนในเบื้องต้น 
ด้านนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า 
สำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้
หลังจากเพาะปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเก่ียวไม่เกิน 60 วัน และจะมีกระบวนการตรวจสอบ พื้นที่ จัดเก็บพิกัดแปลง กรณี
แปลงใหม่ แต่สำหรับแปลงเดิมนั้น หลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้ว จะใช้วิธีการปิดประกาศเป็นเวลา 3 วัน เพ่ือให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลการ
ขึ้นทะเบียนของตนเองและของเกษตรกรในชุมชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองข้อมูลของตนเองด้วย เกษตรกรรายใหม่สามารถแจ้งขึ้นและปรับปรุง
ข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ในส่วนของเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
หรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการปรับปรุงแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผล
การรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 โครงการสนับสนุนค่าบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย และมาตรการ
ช่วยเหลืออ่ืน ๆ จากภาครัฐ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอปพลิเคชัน Farmbook โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือก
หัวข้อ "ติดตามสิทธิ์" แล้วเลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ 
"ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำว่าหากเกษตรกรปลูกข้าวหรือพืชอ่ืนแล้ว ให้เร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสิทธิประโยชน์ของ
ตัวเกษตรกรเอง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงาน
เกษตรอำเภอติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำชับ เร่งรัดให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามคู่มือการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่าง
เคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน สำหรับ
เกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่ในการเพาะปลูก ให้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานเกษตรหรือผู้นำชุมชนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อลด
ความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 



 

 วนัน้ี (27 ม.ค.64) ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น จดัฝึกอบรม
หลกัสูตร กำรท ำแบบสอบถำมและกำรสร้ำง QR Code ระหวำ่ง
วนัท่ี 26 – 27 มกรำคม 2564 ออนไลน์ผำ่นระบบ Microsoft Teams เปิดกำร
ฝึกอบรม โดย นำยด ำรงฤทธ์ิ หลอดค ำ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรท่ี 4 จงัหวดั
ขอนแก่น  

            กำรฝึกอบรมคร้ังน้ีมีหวัขอ้กำรบรรยำยเสริมสร้ำงควำมรู้ ไดแ้ก่ 1. ควำมส ำคญักำรใชป้ระโยขน์
แบบสอบถำม 2.เคร่ืองมือและกำรปฏิบติักำรระบบแบบสอบถำม 3. ฝึกปฏิบติักำรสร้ำงแบบสอบถำมและ
กำรสร้ำง QR Code 4.กำรดึงขอ้มูลเพื่อกำรวิเครำะห์ 5.กำรรำยงำนผลและกำรน ำขอ้มูลไปใช้
ประโยชน ์ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมฝึกอบรมจำกส ำนกังำนเกษตรจงัหวดั ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ และศูนย์
ปฏิบติักำร ในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 30 คน 

 

#อบรมผำ่นระบบออนไลน์ต่อเน่ือง #COVID-19 #ส ำนกัข่ำวกรม
ประชำสัมพนัธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

 



 

  วนัน้ี (27 ม.ค. 2564) กรมส่งเสริมการเกษตรจดัประชุมผูบ้ริหารกรมส่งเสริมการเกษตร คร้ัง
ท่ี 1/2564 โดยนายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดี/ผูอ้  านวยการกอง/
ส านกั ผูท้รงคุณวฒิุดา้นพฒันาระบบการผลิตสินคา้เกษตร ท่ีปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผูเ้ช่ียวชาญ และ
เกษตรกรุงเทพมหานคร ประชุมท่ีหอ้งประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงมีการถ่ายทอดการ
ประชุมดงักล่าวผา่นระบบ Web Conference เป็นการลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือ โค
วิด – 19 จากการเดินทางขา้มจงัหวดั 

        ทั้งน้ี นายด ารงฤทธ์ิ หลอดค า ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดั
ขอนแก่น พร้อมผูอ้  านายการกลุ่ม/หวัหนา้ฝ่าย ร่วมประชุมในคร้ังน้ี ผา่น
ระบบ Web Conference ท่ีอาคารฝึกอบรมส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดั
ขอนแก่น เพื่อรับนโยบายการด าเนินงานประจ าปี 2564 และร่วมหารือขอ้ราชการเร่งด่วน พร้อมรับ
นโยบายน ามาปฏิบติัเพ่ือเป็นการพฒันาการเกษตรในพ้ืนท่ีต่อไป 

 


