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คู่มือการดําเนินงาน
โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ
1. หลักการเหตุผล
ข้อมูลเกษตรกรมีความสําคัญและเป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการกําหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและ
เกษตรกร การมีข้อมูลที่ดีมีคณ
ุ ภาพ คือมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จะทําให้การจัดทําแผนงานโครงการ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมส่งเสริมการเกษตรมีระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทําโครงการและ
มาตรการตามนโยบายสํ า คั ญ ต่ า งๆของรั ฐ บาลมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การประกั น รายได้ โครงการรั บ จํ า นํ า ผลผลิ ต
การเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (ข้าว
ยางพารา) เป็นต้น ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรดังกล่าวได้มีการจัดเก็บมาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
ตามความต้องการของการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามนโยบายและเงื่อนไขที่กําหนด
รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรและการดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งทําให้ฐานข้อมูล
เกษตรกรมีค วามสํา คัญ มากยิ่ง ขึ้น และจํา เป็น ที่จ ะต้อ งขยายฐานข้อมูล จากที่มีอ ยู่ 4 ด้า น ได้แ ก่ ข้อมูลพื้นฐาน
ครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทําการเกษตรและการเป็นสมาชิกองค์กร การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร และการ
ประกอบกิจกรรมการเกษตร ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมข้อมูลอีกอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ รายได้ หนี้สิน และ
เครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งทําการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้รองรับกับนโยบายและมาตรการต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทําโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับ
มาตรการภาครัฐ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ รายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร
2.2 เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน
2.3 เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
ข้ อมู ลครั วเรื อนเกษตรกร จํ านวน 6.33 ล้ านครั วเรื อน ได้ รั บการปรั บปรุ งให้ เป็ นปั จจุ บั น และมี การขยาย
ฐานข้อมูลเพิ่มเติมจาก 4 ด้าน เป็น 7 ด้าน โดยเพิ่มเติมข้อมูลด้านรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลเกษตร
4. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2558
5. กิจกรรมและแนวทางการดําเนินงาน
5.1 พัฒนาระบบงานในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
1) ปรับวิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยจ้างอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล
แทนการให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนตามความสมัครใจ
2) กําหนดแนวทางให้เกษตรกรเป็นผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูลตนเอง
3) กําหนดช่วงเวลาการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทีแ่ น่นอนเป็นประจําทุกปี
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4) ในกรณีที่เกษตรกรไม่ได้แจ้งข้อมูลแก่ อกม. ภายในช่วงเวลาที่กําหนด ให้เป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องไป
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่สํานักงานเกษตรอําเภอ
5.2 ดําเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
1) จัดเก็บข้อมูลใหม่เพิ่มเติม 3 ด้าน ได้แก่ รายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร
2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเดิมทั้ง 4 ด้านให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน
สมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทําการเกษตรและการเป็นสมาชิกองค์กร การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร
และการประกอบกิจกรรมการเกษตร
3) ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยสํานักงานเกษตรอําเภอ
5.3 เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
1) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการจัดเก็บข้อมูลรายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกลการเกษตร
ของครัวเรือนเกษตรกรในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2) วางระบบการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
5.4 ปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร
1) ปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรให้รองรับการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
2) จัดทําระบบการประมวลผลข้อมูล
3) จัดทําคู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบ
6. งบประมาณ
งบประมาณรวม 25,320,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเก็บข้อมูลและบันทึกเข้าฐานข้อมูล
เกษตรกร จํานวน 6.33 ล้านครัวเรือน
7. ผลสําเร็จทีค่ าดหวัง
7.1 ภาครัฐมีขอ้ มูลเกษตรกรที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการดําเนินการตามโครงการและ
มาตรการสําคัญของรัฐบาล
7.2 มีระบบการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี
7.3 เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกัน
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร
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9. แผนปฏิบตั งิ าน
ช่วงเวลาดําเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน

กันยายน
2
3

1

4

1

1. พัฒนาระบบงานในการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบนั

3) จัดทําคู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศสท.

2. ดําเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
1) จัดเก็บข้อมูลใหม่เพิ่มเติม 3 ด้าน
(รายได้ หนี้สิน และเครื่องจักรกล
การเกษตร)
2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเดิม
ทั้ง 4 ด้านให้เป็นปัจจุบัน
3) ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
3. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
1) ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2) วางระบบการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
4. ปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียน
เกษตรกร
1) ปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียน
เกษตรกรให้รองรับการจัดเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม
2) จัดทําระบบการประมวลผลข้อมูล

ตุลาคม
2
3

(18 ก.ย. – 16 ต.ค.)

(18 ก.ย. – 16 ต.ค.)

(18 ก.ย. – 16 ต.ค.)

อกม./สนง.กษอ.

อกม./สนง.กษอ.
สนง.กษอ.

ศสท./หน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้อง
ศสท./หน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้อง

(4-10)

(4-10)
(4-13)

ศสท.
ศสท.
ศสท.
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.การเตรียมการ
1.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด/ สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลในการ
ปฏิบัติงานโครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร) โดยเป็นการจ้างเหมาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.) จัดเก็บ
ข้อมูลเป็นรายครัวเรือน ตามบัญชีรายชื่อที่พิมพ์จากฐานทะเบียนเกษตรกร เป็นรายหมู่บ้าน
1.2 สํานักงานเกษตรอําเภอ จัดพิมพ์แบบจัดเก็บข้อมูล “บัญชีรายชื่อเกษตรกรสําหรับการจัดเก็บข้อมูลรายได้
หนี้สิน และเครื่องจักรกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2558”เป็นรายหมู่บ้าน จากระบบฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร เพื่อมอบให้ อกม.
1.3 ชี้แจงทําความเข้าใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
1) ศสท. ประชุมชี้แจงโครงการ แก่เจ้าหน้าที่สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สํานักงานเกษตร
จังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ ผ่านระบบ Video Conference
2) สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ให้แก่ อกม. พร้อมมอบแบบจัดเก็บข้อมูล
1.4 การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบประโยชน์ที่ได้รับ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับ อกม.
1) ศสท. ประสาน สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ
2) สํานักงานเกษตรจังหวัด และ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุท้องถิ่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว อกม. ฯลฯ เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงประโยชน์ของโครงการ
และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
2.การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
2.1 อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น (อกม.) จัดเก็บข้อมูลตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับมอบจากสํานักงานเกษตรอําเภอ
โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบล เป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนํา ในการจัดเก็บข้อมูล
2.2 อกม. ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของข้อมูลในแบบจัดเก็บ ก่อนส่งมอบผลงานให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบล
2.3 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบล ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง ในแบบจัดเก็บ
ก่อนรับมอบผลงานของ อกม.
2.4 เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบจัดเก็บ ก่อนบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร
3. การบริหารจัดการ
3.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ จัดทําแผนปฏิบัติงานให้การจัดเก็บข้อมูลเสร็จ
ภายในกําหนดเวลา ส่งให้สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
3.2 สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต กํากับ ติดตาม และสนับสนุนการทํางานของสํานักงาน
เกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ ให้เป็นไปตามแผน
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4.การรายงานผลการดําเนินงาน
4.1 สํานักงานเกษตรอําเภอรายงานการจัดเก็บแบบของ อกม. ทุกวัน ในระบบทะเบียนเกษตรกร
4.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทกุ สัปดาห์
4.3 สํานักงานเกษตรจังหวัดรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและและปัญหาอุปสรรค ให้สํานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต ทุกสัปดาห์
4.4 สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ติดตาม และให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาให้แก่สํานักงาน
เกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ
4.5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกรายงานผลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานได้ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน
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คํานิยาม
รายได้ครัวเรือน หมายถึง รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรและรายได้จากแหล่งอื่นของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน ที่
ได้รบั ในปีการผลิตทีผ่ ่านมา (1 พฤษภาคม 2557 – 30 เมษายน 2558) โดยแยกเป็น
1. รายได้ในภาคเกษตร (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)
หมายถึง มูลค่าผลผลิตทีผ่ ลิตได้จากการประกอบกิจกรรมการเกษตร(พืช ประมง ปศุสัตว์)ทั้งสิ้น (รวมทั้ง
ขายและไม่ได้ขายด้วย) ซึ่งยังไม่หกั ค่าใช้จา่ ย (ผลผลิตส่วนที่ไม่ได้ขาย ให้ประเมินมูลค่าด้วย)
2.รายได้นอกภาคเกษตร
หมายถึง รายได้ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน ที่มาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมการเกษตร ทัง้ ทีเ่ ป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่
1)
2)
3)
4)

ค่าจ้างเงินเดือนที่ได้รับจากการทํางานให้บุคคลอื่น
กําไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม เช่นการค้าขาย
ดอกเบี้ย เงินปันผล บําเหน็จ บํานาญ ค่าทิป เบี้ยผู้สูงอายุ ฯลฯ
เงินได้รับการช่วยเหลือ เช่น บุตรส่งมาให้ เงินสงเคราะห์ เงินประกันสังคม เป็นต้น(ไม่รวม เงิน
ช่วยเหลือทางการเกษตร เช่นเงินช่วยเหลือชาวสวนยางของกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง เงิน
ช่วยเหลือในการปลูกป่าของกรมป่าไม้ เป็นต้น)
5) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน บ้าน
6) รายได้อื่นๆ เช่น เงินรางวัล เงินถูกสลากกินแบ่ง เงินได้รับจากการประกันภัย เป็นต้น

หนี้สนิ ครัวเรือน หมายถึง หนี้ที่กู้ยืมจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน บุคคล และสถาบันต่างๆ
ที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น นายทุน พ่อค้า ในปีการผลิตทีผ่ า่ นมา (1 พฤษภาคม
2557 – 30 เมษายน 2558) โดยแยกเป็น
1. หนี้สินในภาคการเกษตร หมายถึง การกู้ยืมมาเพื่อการลงทุนในการประกอบการเกษตร
2. หนี้สินนอกภาคเกษตร หมายถึง การกู้ยืมมาเพื่อเป็นประโยชน์นอกเหนือจากการลงทุนในการประกอบ
กิจกรรมการเกษตร เช่น การประกอบอาชีพอื่นๆ การบริโภค การศึกษา ฯลฯ
เครื่องจักรกลเกษตร หมายถึงเครื่องจักรที่ใช้ในงานเกษตร ซึ่งอาจมีการใช้เพื่อการอื่นด้วยก็ได้ ในปีการผลิตที่ผา่ นมา
(1 พฤษภาคม 2557 – 30 เมษายน 2558)
1. รถแทรกเตอร์ หมายถึง รถแทรกเตอร์หรือรถไถ 4 ล้อ ทีใ่ ช้ในงานเกษตร
2. เครื่องปลูก (ใช้เครื่องยนต์) หมายถึง เครื่องมือที่นํากล้ามาปลูกลงในแปลง
3. เครื่องเก็บเกี่ยว (ใช้เครื่องยนต์) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวและนวดข้าวออกเป็นข้าวเปลือกใน
เครื่องเดียวกัน หรือเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวอ้อย
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การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูล
รายได้ครัวเรือน
1. รายได้ในภาคการเกษตร
ให้สอบถามว่าครัวเรือนของเกษตรกร ได้ผลผลิตจากการเกษตร ในปีการผลิตที่ผ่านมา ( 1พ.ค. 57 –
30 เม.ย.58 ) มีมูลค่าทั้งสิ้น (รวมทั้งที่ขายและไม่ได้ขาย ) เท่าใด
ในกรณีที่ มีผลผลิตหลายอย่าง ในการสอบถามจะต้องถามรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเกษตร
ตัวอย่าง เกษตรกร ปลูกข้าว 10 ไร่ ได้ข้าวทั้งหมด 3,000 กิโลกรัม ขายได้กิโลกรัมละ 5บาท ปลูกผักคะน้า
1 งาน ขายได้ทั้งหมด 1,000 บาท ปลูกมะม่วง 2 ไร่ ได้ผลผลิต 500 กก. ขายได้กิโลกรัมละ 20 บาท และ
เลี้ยงปลาดุก 1 งาน ได้ผลผลิต 800 กก. ขายได้ กก. ละ 10 บาท รวมมูลค่าผลผลิตได้
- ข้าว ( 3.,000 X 5 )
= 15,000 บาท
- คะน้า
= 1,000 บาท
- มะม่วง ( 100 X 20 )
= 2,000 บาท
- ปลาดุก ( 800 X 10)
= 8,000 บาท
รวมมูลค่าผลผลิต
= 26,000 บาท
2. รายได้นอกภาคเกษตร
ให้สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา ( 1พ.ค. 57 – 30 เม.ย.58 ) สมาชิกทุกคนในครัวเรือนมีรายได้นอก
ภาคเกษตรจากรวมทั้งสิ้นเป็นเท่าใด (รวมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ) เท่าใด เช่นรายได้จากการรับจ้าง การค้า
ขาย เงินค่าเช่าที่ดิน เงินเดือน เป็นต้น
หนี้สนิ ครัวเรือน
1. หนี้สนิ ในภาคการเกษตร
ให้สอบถามว่า ในปีการผลิตทีผ่ ่านมา ( 1พ.ค. 57 – 30 เม.ย.58 ) ครัวเรือนมีการกู้ยืมมาเพื่อการ
ลงทุนในการผลิตทางการเกษตรมาเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นเท่าใด
2. หนี้สนิ นอกภาคเกษตร
ให้สอบถามว่า ในปีการผลิตทีผ่ ่านมา ( 1พ.ค. 57 – 30 เม.ย.58 ) ครัวเรือนมีการกู้ยืมเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน นอกเหนือจากประกอบอาชีพการเกษตรมามาเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นเท่าใด เช่น เพื่อการบริโภค การศึกษา
ค้าขาย เป็นต้น
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เครื่องจักรกลเกษตร
1. รถแทรกเตอร์
ให้สอบถามว่า ในปีการผลิตทีผ่ ่านมา ( 1พ.ค. 57 – 30 เม.ย.58 ) ครัวเรือนมีรถแทรกเตอร์เป็นของ
ตนเองหรือไม่ ถ้าไม่มี มีการเช่ามาเพื่อการใช้งาน หรือไม่ ถ้าไม่เช่ามีการใช้เครื่องมืออื่นหรือใช้แรงงานแทน
2. เครื่องปลูก
ให้สอบถามว่า ในปีการผลิตทีผ่ ่านมา ( 1พ.ค. 57 – 30 เม.ย.58 ) ครัวเรือนมีเครื่องปลูกที่ใช้
เครื่องยนต์เป็นของตนเองหรือไม่ ถ้าไม่มี มีการเช่ามาเพื่อการใช้งาน หรือไม่ ถ้าไม่เช่ามีการใช้เครื่องมืออื่นหรือใช้แรงงานแทน
3. เครื่องเก็บเกี่ยว
ให้สอบถามว่า ในปีการผลิตทีผ่ ่านมา ( 1พ.ค. 57 – 30 เม.ย.58 ) ครัวเรือนมีเครื่องเก็บเกี่ยวที่ใช้
เครื่องยนต์เป็นของตนเองหรือไม่ ถ้าไม่มี มีการเช่ามาเพื่อการใช้งาน หรือไม่ ถ้าไม่เช่ามีการใช้เครื่องมืออื่นหรือใช้แรงงานแทน
หมายเหตุ ให้เลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียว คือ
มีเป็นของตนเอง ให้ กา  ในช่อง เลข 1
เช่าใช้งาน
ให้ กา  ในช่อง เลข 2
ใช้เครื่องมืออื่นหรือใช้แรงงานแทน กา  ในช่อง เลข 3
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การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 3 ด้านลงในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
1. การจัดชุดเพื่อพิมพ์แบบจัดเก็บ
สํานักงานเกษตรอําเภอ จัดพิมพ์แบบจัดเก็บข้อมูล “บัญชีรายชื่อเกษตรกรสําหรับการจัดเก็บข้อมูลรายได้ หนี้สนิ
และเครื่องจักรกลเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ปี 2558”เป็นรายหมู่บ้าน จากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อ
มอบให้ อกม. โดย
1.1 คลิ้กเมนู ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน > จัดชุดขยายฐาน ทบก 3 ด้าน

1.2 พิมพ์หมูท่ ี่ เลือกตําบล และคลิ้กแสดง

ระบบจะแสดงรายชื่อเกษตรกรที่ยังไม่เคยพิมพ์แบบจัดเก็บ ดังภาพ

คลิ้กจัดชุดบัญชีรายชื่อ เพื่อจัดชุดแบบจัดเก็บ ทั้งนี้ หากมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนใหม่หลังจัดชุดไปแล้ว จะต้องจัดชุดเพื่อ
พิมพ์แบบจัดเก็บใหม่ โดยระบบจะแสดงรายชื่อเฉพาะคนที่ยังไม่เคยจัดชุดให้
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2. การบันทึกข้อมูลเพิม่ เติม 3 ด้าน
เมื่อ อกม. ไปจัดเก็บข้อมูล และนําแบบจัดเก็บมาส่งให้ที่สาํ นักงานเกษตรอําเภอแล้ว ให้บันทึกข้อมูลจากแบบที่
จัดเก็บมาลงในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดย
2.1 คลิ้กเมนู ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน > บันทึกขยายฐาน ทบก 3 ด้าน

2.2 คลิ้กเมนู ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน > บันทึกขยายฐาน ทบก 3 ด้าน ระบบจะแสดง
เพื่อลบชุด
ข้อมูลบัญชีรายชื่อที่ได้จัดชุดไว้ ให้คลิ้กสัญลักษณ์ เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ คลิ้กสัญลักษณ์
!!! ข้อควรระวัง หากคลิ้กลบชุด ระบบจะลบข้อมูลรายได้ หนี้สิน เครื่องจักรกลการเกษตรที่เคยบันทึกไว้ในชุด
ออกทั้งหมด แต่สามารถจัดชุดเกษตรกรรายนั้นออกมาใหม่ได้ ดังนั้น ขอให้ระมัดระวังในการลบชุดด้วย
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2.3 เมื่อคลิ้กสัญลักษณ์ เพื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอเหมือนแบบจัดเก็บ ให้บันทึกข้อมูลรายได้
หนี้สิน และเลือกข้อมูลเครื่องจักรกลเกษตร เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิ้กปุ่ม
บันทึกข้อมูล 3 ด้าน

!!! ข้อควรระวัง เมื่อบันทึกข้อมูลในแต่ละหน้าเรียบร้อยแล้ว จะต้องคลิ้กปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลแต่ละ
หน้า หากคลิ้กหน้าถัดไป โดยไม่ได้คลิ้กบันทึกก่อน ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล
3. การรายงานความก้าวหน้าในการจัดเก็บแบบของ อกม.
เมื่อ อกม. ไปจัดเก็บข้อมูล และนําแบบจัดเก็บมาส่งให้ที่สาํ นักงานเกษตรอําเภอแล้ว ให้บันทึกจํานวนแบบที่ อก
ม.จัดเก็บได้ในแต่ละวัน ลงในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้วย โดย
3.1 คลิ้กเมนู ทะเบียนเกษตรกร > ขยายฐาน ทบก 3 ด้าน > บันทึกความก้าวหน้าการจัดเก็บของ อกม.
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3.2 ระบบจะแสดงหน้าจอแบบบันทึกความก้าวหน้า ให้คลิ้ก เพิ่มข้อมูล เพื่อรายงานความก้าวหน้า

บันทึกจํานวนแบบที่ อกม. จัดเก็บ โดยแยกเป็นรายตําบล และให้บันทึกเฉพาะจํานวนที่จัดเก็บในแต่ละวัน
เท่านั้น ไม่ใช่ยอดสะสม จากนั้น คลิ้กบันทึก

!!! ข้อควรระวัง เมื่อมีการบันทึกความก้าวหน้าไปแล้ว จะสามารถแก้ไข และลบรายงานความก้าวหน้าในแต่ละวันได้ ซึ่ง
จํานวนที่แสดงในรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานจะปรับเปลี่ยนไปตามนั้นด้วย
4. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ
รายงานจะแสดงข้อมูล 4 ส่วน คือ
1. จํานวนเกษตรกรทั้งหมด ซึ่งจะสอดคล้องกับรายงานการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
2. จํานวนเกษตรกรที่พิมพ์แบบจัดเก็บแล้ว
3. จํานวนเกษตรกรที่ อกม.จัดเก็บแบบแล้ว
ตัวเลขจะปรับเมื่อมีการบันทึกในเมนู ขยายฐาน ทบก. 3 ด้าน > บันทึกความก้าวหน้าการจัดเก็บของ อกม.
4. จํานวนเกษตรกรที่บันทึกข้อมูลรายได้ หนีส้ ิน และเครื่องจักรกลเกษตรแล้ว
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ตัวอย่างหน้าจอรายงาน

ระบบจะเพิ่มช่อง ขยายฐาน 3 ด้าน ในรายงานผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ด้วย
(จากเดิม มีช่องปรับปรุงปี 58 กับช่องสมุดทะเบียนเกษตรกร) โดยจะดึงยอดที่บันทึกข้อมูล 3 ด้าน
ในระบบแล้วมาแสดง

