
โครงการบริหารจัดการขอมูลการเกษตรเพื่อการประกันรายไดใหกับเกษตรกร 
 

หลักการและเหตุผล 
 

  ป  2552  รัฐบาลมีนโยบายประกันรายไดใหกับเกษตรกรที่ทําการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
หลัก  3 ชนิด  ไดแก  ขาวนาป   มันสําปะหลัง  ขาวโพดเลี้ยงสัตว   เพื่อให เกษตรกรมีความมั่นใจใน 
การปลูกพืชและไมประสบปญหากับการขาดทุน  สามารถยกระดับรายไดขึ้นมาทัดเทียมกับประชาชนในสาขา
อาชีพอ่ืน โดยการดําเนินงานภายใตนโยบายนี้  กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  (ทบก.)  ในทุกสาขาอาชีพการเกษตร  เพื่อแสดงความเปน
เกษตรกรที่แทจริง  และมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  (ทพศ.) ทั้ง 3 ชนิด ในชวงเวลา 
ที่มีการปลูกพืชชนิดนั้น  เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองเปนจริง  สามารถตรวจสอบพื้นที่จริงได 
  เนื่องจากในปนี้การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  (ทบก.)  และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูก
พืชเศรษฐกิจหลัก  ไดดําเนินการในชวงเวลาเดียวกัน  คือตั้งแตเดือนกรกฎาคม  -  กันยายน  2552  ยกเวน 
การขึ้นทะเบียน  ทพศ.  ขาวนาป  ที่ส้ินสุดการขึ้นทะเบียนเดือนตุลาคม  2552  และภาคใตส้ินสุดเดือน
กุมภาพันธ  2553  ปจจุบันมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร  (ทบก.)  แลวประมาณ  5.6  ลานครัวเรือน  และ
ทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  (ทพศ.) ประมาณ  3.1 ลานครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2552)  
และเกษตรกรก็เร่ิมมีการสมัครและทําสัญญากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรตามโครงการ
ประกันรายไดไปบางแลว  แตเนื่องจากปนี้เปนปแรกที่เร่ิมดําเนินการ  และเปนนโยบายใหม  เจาหนาที่และ
เกษตรกรอาจมีความเขาใจในเรื่องการขึ้นทะเบียน  ทบก.  และ  ทพศ.  ที่ไมชัดเจนบาง  ประกอบกับมีความ
เรงดวนในการดําเนินการ  ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนที่คอนขางสั้น  ดังนั้น  เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง  สมบูรณ  
มีการตรวจสอบโดยการทําประชาคมเพื่อปองกันการสวมสิทธิ์  และเกษตรกรไดรับสิทธิ์อยางทั่วถึงทุก
ครัวเรือน  จึงตองรับขึ้นทะเบียนการปลูกขาวที่จังหวัดภาคใต  เกษตรกรที่ตกคาง  รวมทั้งการทําประชาคมอยาง
ครบถวน  จึงจําเปนที่จะตองมีการสอบทานความถูกตองของขอมูล  การตรวจสอบยอนกลับ  และมีการบริหาร
จัดการขอมูลเกษตรกรที่ยังขาดความสมบูรณ  ใหมีความสมบูรณถูกตอง  มีระบบใชงานที่มีประสิทธิภาพ  
 แตเนื่องจากเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรมีภารกิจมาก  ตองทําการสงเสริม  แกไขปญหาการเกษตรและ
ถายทอดเทคโนโลยีใหกับเกษตรกร  จึงควรมีการจางตนกลาอาชีพเขามาดําเนินงานชวยในการจัดการขอมูล
ดังกลาว 
 

วัตถุประสงค 
 

1.  เพื่อใหไดขอมูลเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  3  ชนิด  (ทพศ.)  ไดแก  ขาวนาป        
มันสําปะหลัง  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ครบถวน  สมบูรณ  ทุกครัวเรือน 

2.  เพื่อใหไดขอมูลทะเบียนเกษตรกร  มีความถูกตอง  สมบูรณ  สามารถนํามาใชเปน
ฐานขอมูลสําหรับการดําเนนิโครงการประกันรายไดเกษตรกรในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 



เปาหมาย 
 

  ขอมูลเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  3  ชนิด  (ทพศ.)  ไดแก  ขาวนาป  มันสําปะหลัง  
ขาวโพดเลี้ยงสัตว  จํานวน  4.5 ลานครัวเรือน  และขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  จํานวน 5.78 ลานครัวเรือน  
มีความถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณ   
 
ระยะเวลาดําเนินการ รวม  3  เดือน  กับอีก  5  วัน   
 

วิธีการดําเนินงาน 
 

1.  รับสมัครและคัดเลือกตนกลาอาชีพเขารวมโครงการ 
2.  อบรมตนกลาอาชีพในหลักสูตรการตรวจสอบความแนบนัยของขอมูล  ระยะเวลา 5 วัน 
3.  สํานักงานเกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตรจังหวัด  จัดตั้งศูนยประสานงานและสอบทาน

ขอมูลการขึ้นทะเบียน  ทบก.  และ  ทพศ.  เพื่อทําหนาที่สอบทานความถูกตองของขอมูล  เชน  การับขึ้น
ทะเบียน  การตรวจสอบ  การทําประชาคม  การประสาน  เชื่อมโยงขอมูล  รวมทั้งการดําเนินงานตามขั้นตอน
ตางๆ  เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนระหวางกรมสงเสริมการเกษตร  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
เกษตรกร  และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ  เพื่อใหการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกรสําเร็จ  บรรลุ
วัตถุประสงคตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมีตนกลาอาชีพเปนเจาหนาที่ประจําศูนยฯ 

 3.1  ตนกลาอาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับอําเภอ  (อําเภอละ  2  คน)  ทําหนาที่ 
        -  สอบทานความถูกตอง  ตรวจสอบยอยกลับความเปนจริงของขอมูลทะเบียน  

ทบก.  และ  ทพศ.  ที่มาขึ้นทะเบียนแลว 
        -  บริหารจัดการขอมูลเกษตรกรที่ยังขาดความสมบูรณ  ใหมีความสมบูรณ

ถูกตอง 

        -  บันทึกขอมูลที่ไดมีการแกไข  ปรับปรุงแลวในระดับอําเภอ  เพื่อใหเกษตรกร
ทุกรายไดรับสิทธิ์  ตามโครงการประกันรายไดของรัฐบาล 

        -  รวมเปนทีมงานกับสํานักงานเกษตรอําเภอในการดําเนินการทุกขั้นตอนของ
การขึ้นทะเบียน  ทบก.  และ  ทพศ.  ที่ยังดําเนินการในชวงเวลาการจัดจาง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทําประชาคมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

       -  ประสานงาน  เชื่อมโยงขอมูลรวมทั้งการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ  เกี่ยวกับ
การขึ้นทะเบียนระหวางกรมสงเสริมการเกษตร  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร  เกษตรกร       และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ   

 
 
 



 3.2  ตนกลาอาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด  (จังหวัดละ  2  คน)  ทําหนาที่ 
        -  สอบทานความถูกตอง  ตรวจสอบยอยกลับความเปนจริงของขอมูลทะเบียน  

ทบก.  และ  ทพศ.  ที่มาขึ้นทะเบียนแลว 
        -  บริหารจัดการขอมูลเกษตรกรที่ยังขาดความสมบูรณ  ใหมีความสมบูรณ

ถูกตอง 

         -  บันทึกขอมูลที่ไดมีการแกไข  ปรับปรุงแลวในระดับจังหวัด 

        -  รวมเปนทีมงานกับสํานักงานเกษตรจังหวัดในการลงไปปฏิบัติงานพื้นที่ใน
ระดับอําเภอ 

        -  ประสานงาน   เชื่อมโยงขอมูลรวมทั้งการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ  
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนระหวางกรมสงเสริมการเกษตร  ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร  เกษตรกร  และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ   

 
งบประมาณ  รวมท้ังสิ้น  35,600,400  บาท 
 

1.  คาใชจายในการฝกอบรม  (5 วัน จํานวน 1,914 คน)  เปนเงิน 6,124,800 บาท  ประกอบดวย 
 1.1  คาใชจายในการจัดฝกอบรม  คาวิทยากร  คาวัสดุ  คาสถานที่  และสิ่งอํานวย

ความสะดวก  1,250  บาท/คน  เปนเงิน  2,392,500  บาท 
 1.2  คาเบี้ยเล้ียง  จํานวน  160  บาท/คน/วัน  เปนเงิน  1,531,200  บาท 
 1.3  คาพาหนะ  จํานวน  30  บาท/คน/วัน  เปนเงิน  287,100  บาท 
 1.4  คาพาหนะในการเดินทางเขารับการอบรมครั้งแรกอัตราเหมาจาย  1,000  บาท/คน  

เปนเงิน  1,914,000  บาท 
2.  คาจางเหมาแรงงานในการจางตนกลาอาชีพ  จํานวน  1,914  คน  ระยะเวลา  3  เดือน     

อัตราเดือนละ  4,800  บาท  เปนเงิน  27,561,600  บาท  ประกอบดวย 
3.  คาพาหนะเดินทางกลับภูมิลําเนา  อัตราเหมาจาย 1,000 บาท/คน  เปนเงิน 1,914,000  บาท 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.  ขอมูลเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก  3  ชนิด  (ทพศ.)  ไดแก  ขาวนาป  มันสําปะหลัง  
ขาวโพดเลี้ยงสัตว  มีครบถวน  สมบูรณ  และขอมูลทะเบียนเกษตรกร  มีความถูกตอง  สมบูรณ  ครบทุก
ครัวเรือน  สามารถนํามาใชเปนฐานขอมูลสําหรับการดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรในปตอไป       
และเปนฐานขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาการเกษตรระดับพื้นที่และเชิงนโยบาย  อยางมีประสิทธิภาพ 

2.  สรางงานและรายไดใหกับตนกลาอาชีพ  จํานวน  1,914  คน  คิดเปนมูลคาประมาณ          
30  ลานบาท   


