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การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรของประเทศ เพราะ
รัฐบาลใช้ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการกำหนดโครงการหรือมาตรการในการ
ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตาม
โครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรใน
กลุ่มผู้ปลูกพืช ทำไร่นาสวนผสม ทำนาเกลือและเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ ให้กับเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสาร
สิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ เพื่อต้องการทราบสถานการณ์
การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่
ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเกษตรกรจะต้อง
เป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้ง
แปลงปลูก เมื่อได้เริ่มทำการเกษตรใหม่ต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่ทำการเพาะปลูกใหม่ไปแล้ว 15 วัน
ในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะ
หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหลักด้านการดูแลและพัฒนาเกษตรกร ได้ปรับกระบวนทัศน์การทำงานให้สอดคล้องกับวิธีการ
ทำงานสู่ความปกติใหม่ (New Normal) โดยสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ แอปพลิเคชัน Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกร
ดิจิทัล ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนระบบเดิม
สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ ใช้ Farmbook ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่
สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งถือเป็น
ภารกิจสำคัญของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการทำงานดูแลและพัฒนาเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เพื่อให้
เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัย เช่น แอปพลิเคชัน Farmbook มาใช้
ดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางราตรี ใจสะอาด เกษตรอำเภอบางใหญ่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใย
และให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อป้องกัน
ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้นำ แอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับ
เกษตรกร ยุค 4.0 นำมาใช้อำนวยความสะดวกในการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตร ในการให้บริการแก่เกษตรกร โดย
เกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook ไปใช้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา ลดการ
เดินทางในการติดต่อกับสำนักงานเกษตรอำเภอเหมือนในอดีต
สำหรับเกษตรกรสูงวัย ที่ไม่สะดวกในเรื่องเทคโนโลยี รวมทั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ได้จัดส่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่บริการไปให้คำแนะนำเรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรแก่เกษตรกร
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสรับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้มาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮออล์ สวมใส่หน้ากากอนามัย และ
เว้นระยะห่าง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ในเรื่องความปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

ขึ้นทะเบียน FARMBOOK เรื่องง่าย ใครๆ ก็ทำได้
กรณีเกษตรกรรายใหม่ไม่เคยขึ้นทะเบียน หากต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นครั้งแรก นางราตรี แนะนำว่า จะต้องมา
ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทำกิจกรรมด้านเกษตรอยู่ด้วยตนเองเท่านั้น โดยยื่นขอขึ้นทะเบียน
เกษตรกรเป็นรายครัวเรือน แนบเอกสารแบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา
ทะเบียนบ้าน หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน รูปถ่ายเกษตรกร ขนาด 1 นิ้ว และภาพแปลงเพาะปลูก เกษตรกรต้อง
แจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบคําร้องให้สมบูรณ์ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และมีผู้นําชุมชน ลงลายมือชื่อ
พร้อมระบุตําแหน่งเป็นพยานการให้ข้อมูล
สมุดทะเบียนเกษตรกร คือ เอกสารที่ใช้แสดงสถานภาพการเป็นเกษตรกร ออกให้ภายหลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เรียบร้อยแล้ว ใช้ในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลกิจกรรมการเกษตรของครัวเรือน และใช้หลักฐานยืนยันความเป็น
เกษตรกร และใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอหรือใช้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของ
ภาครัฐ โดยปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกปีละครั้งหรือทุกครั้งที่มีการปลูกพืชรอบใหม่
ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลที่ใช้แทนสมุดทะเบียน
เกษตรกร ผ่านสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส (iOS) ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุง
ข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) โดยไม่ต้องเดินทางมาที่
สำนักงานเกษตรอำเภอ
หลังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook เสร็จ เกษตรกรต้องใส่เลขรหัสทะเบียนเกษตรกรเป็นทั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
เมื่อต้องการปรับปรุง หรือแจ้งปลูกในรอบการเพาะปลูกปัจจุบัน ให้ไปที่เมนูแจ้งปลูก ปรับปรุง เมื่อแจ้งปรับปรุงและ
ถ่ายภาพแปลง ข้อมูลที่แจ้งจะถูกบันทึกเข้าไปในระบบทะเบียนเกษตรกร รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยืนยัน โดยระบบจะ
แสดงผลหน้าจอสมาร์ทโฟนของเกษตรกรว่า มีสถานะขึ้นทะเบียน รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ ระหว่างการตรวจสอบ
เกษตรกรยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเกษตรกร
เกษตรกรถูกใจแอปพลิเคชัน Farmbook เข้าใจง่าย ใช้ดี มีประโยชน์
นางเรียม ดีสวัสดิ์ เกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ ในพื้นที่ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หนึ่งในเกษตรกร
ผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชัน Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ผ่านระบบสมาร์ทโฟนในยุค New Normal กล่าวด้วย
ความพึงพอใจหลังใช้แอปพลิเคชัน Farmbook ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอบางใหญ่ เนื่องจาก
Farmbook เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล เป็นหลักฐานยืนยัน
ตัวตน ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของภาครัฐแล้ว Farmbook ยังเป็นช่องทางการเปิดรับข่าวสารทางการเกษตรที่มี
ประโยชน์จากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงอีกด้วย
ยกตัวอย่าง เช่น ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคและแมลง ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนรับมือปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร เนื่องจากช่วงนี้ เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ค่าความเค็ม
ขึ้นสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้อย่างมาก หากเผลอนำน้ำที่มีค่าความเค็มสูงมารดกล้วย
ไม้ จะทำให้ต้นกล้วยไม้ไม่ออกดอกและตายในที่สุด ดังนั้นข่าวสารการแจ้งเตือนค่าความเค็มของน้ำผ่าน แอปพลิเคชัน
Farmbook จึงช่วยให้เกษตรกรรับมือกับปัญหาน้ำเค็ม และวางแผนดูแลจัดการฟาร์มกล้วยไม้ได้ง่ายขึ้น สามารถหลีกเลี่ยง
ปัญหาน้ำเค็มได้ดีกว่าในอดีต
นางเรียม กล่าวเชิญชวนเพื่อนพี่น้องเกษตรกร มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook
สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดความเสี่ยง เลี่ยงเดินทาง ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ตามที่
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำแล้ว ยังสะดวกต่อการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรได้ทุกที่ทุกเวลา ที่สำคัญช่วยรักษา
ผลประโยชน์ของเกษตรกรทุกคนด้วย

พ่อเมืองกรุงเก่า ลงพื้นที่ตำบลปากจั่น นครหลวง เร่งส่งเสริมปลูกข้าวโพดสู้ภัยแล้ง นำชาวบ้านปากจั่น เลิกทำนาปรัง หันปลูก
ข้าวโพดส่งโรงงานสร้างรายได้เกษตรกรฤดูแล้ง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ หมู่ 3 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่
เยี่ยม เกษตรกรที่ทำการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คิดที่จะปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง ปรากฏว่าประสบปัญหาไม่มีน้ำทำนา
ชลประทานไม่สามารถสูบน้ำเข้าไปยังพื้นที่นาได้ กลายเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรที่มองหาทางรอด กระทั่งนายสุเทพ บุญแจ้ง
กำนันแหนบทอง ต.ปากจั่น ได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ที่รับซื้อข้าวโพด ให้มาทำการวิจัยพื้นที่
ในตำบลปากจั่นเป็นเวลานานนับปี จนสามารถพัฒนาพันธุ์เมล็ดข้าวโพด เหมาะกับการปลูกในพื้นที่ ต.ปากจั่นได้ ซึ่งเบื้องต้นได้
ชักชวนเกษตรกรรวมกลุ่มปลูก และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปรสภาพพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังไปปลุกข้าวโพดแทน ปรากฏว่ามี
เกษตรสนใจจำนวนมาก ทำการปลูกข้าวโพดแล้วหลายราย ในพื้นที่ ม.3 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จำนวน 600 กว่าไร่ และที่ ม.4 ต.
หนองปลิง อ.ภาชี อีกกว่า 100 ไร่ โดยเริ่มลงมือปลูกมาแล้วเป็นเวลา 1 เดือดเศษ ต้นข้าวโพดขึ้นงอกงามอย่างดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เกษตรกรได้ทำพืชเสริม เป็นการทำตามนโยบายของรัฐบาล โดยชาวบ้านได้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากใช้น้ำน้อยมาก ซึ่งเกษตรกรต้องมีความมั่นใจว่าจะได้ผลตอบแทน ซึ่งทางเกษตรอำเภอและกำนันท้องที่ ได้
ทดลองทำเป็นเกษตรกรก้าวหน้าก่อน และสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร เกษตรกรเองต้องมีความพร้อม โดยมีแหล่งน้ำของเกษตรกรที่
กักไว้ในพื้นที่ แนวทางที่ดีเช่นนี้จะทำการขยายไปยังอำเภออื่นๆ โดยให้มีการเก็บข้อมูลในการลงทุนและการขาย การปรับปรุงหลังเก็บ
เกี่ยวข้าวโพดแล้ว สามารถนำไปเป็นสารปรับปรุงดินได้ มีความคุ้มค่า มีรายได้สร้างเสริมให้ครอบครัวได้ในช่วงภัยแล้ง
นายสุเทพ กล่าวว่าตนเคยชวนเกษตรกรปลูกทุ่งทานตะวันมาแล้ว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการปรับพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ชุมชน มาครั้งนี้นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายให้เกษตรกรลดการทำนาปรังเนื่องจากน้ำน้อย และ
หาพืชอื่นมาทดแทน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตนจึงได้หารือกับผู้ประกอบการในเครือเจริญโภคภัณท์ ทำการวิจัย
และหาพันธุ์ข้าวโพดที่เหมาะสมมาปลูก ตามโครงการปลูกพืชทางเลือก สู้วิกฤตภัยแล้งและสร้างรายได้เกษตรกร ที่สำคัญคือลดการ
เผาตอซังข้าว คาดว่าปลายเดือนเมษายน 64 นี้ก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว และขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมการปลูกข้าวในส่วนที่ยัง
ปลูกได้ โดยเกษตรกรลงขันในการสูบน้ำในช่วงฤดูแล้งด้วย
ด้านนายรักชอบ ไชยภักดิ์ นักบริหารธุรกิจเกษตรครบวงจรเครือเจริญโภคภัณท์ เปิดเผยว่า บริษัทมีแนวคิดในเรื่องการพัฒนาการ
เพาะปลูกให้กับเกษตรกรอยู่แล้ว ในการส่งเสริม 365 วันเกษตรกรคือคู่ชีวิต รับซื้อผลผลิตและช่วยเหลือแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น
การให้คำแนะนำ ปุ๋ย การปลุก การพัฒนา ทางบริษัทจะเข้าไปเชื่อมโยงหาแหล่งเงินทุน ส่งเสริมการผลิต และรับซื้อคืนผลผลิต
ข้าวโพดทุกเมล็ด ทั้งที้การที่เกษตรกรเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืช เนื่องจากมีความเชื่อมั่นผู้นำคือกำนันนั่นเอง เชื่อว่าจะขยายการปลูก
ข้าวโพดไปในหลายท้องที่ลดการทำนาปรังในบางพื้นที่ช่วงแล้งได้
นายประทีป บุญแจ้ง เกษตรกรที่เคยปลูกนาปรัง ตอนนี้หันมาปลูกข้าวโพด เนื่องจากเห็นว่าการทำนาที่ผ่านมาใช้น้ำมาก อีกทั้งยังเกิด
โรคแมลงเยอะมาก ได้รับคำแนะนำจากกำนันสุเทพ จึงหันมาปลูกข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ซึ่งปลูกในพื้นที่ 20 ไร่ เริ่มมาแล้ว 1
เดือน ต้นข้าวโพดขึ้นแข็งแรงดี ยังไม่มีศัตรูพืชมารบกวน เนื่องจากศัตรูพืชคนละตัวกัน กับต้นข้าว ที่สำคัญไม่กังวลเรื่องการใช้น้ำ เป็ น
การหนีน้ำแล้ง ใช้น้ำแค่ 500 คิวต่อไร่ ขณะที่นาปลุกข้าวใช้ 1200 คิวต่อไร่ และเมื่อถึงฤดูทำนาก็จะปรับทำนาปีตามปกติ เชื่อว่าจะ
เป็นทางรอดของเกษตรกรในช่วงแล้งนี้ได้อย่างแน่นอน

11 ก.พ. 2564-17:09 น.
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่ งตั้ งข้าราชการพลเรื อนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่งอธิ บดีกรมชลประทาน-อธิ บดี กรมการข้าว
เมื่อวัน ที่ 11 ก.พ. ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า มีประกาศสำนักนายกรัฐ มนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญ โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 2 ราย ดังนี้
1.นายประพิศ จัน ทร์ ทมา รองอธิบดีกรมชลประทาน ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน
2.นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ย งประยูร รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว
ตั้งแต่วัน ที่ 9 ก.พ.2564 เป็นต้นไป ประกาศวันที่ 10 ก.พ.2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.
ประยุ ทธ์ จัน ทร์โ อชา นายกรัฐมนตรี

