หลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้าน
(อกม.)

กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

คํานํา
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดําเนินงานโครงการพัฒนาอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยได้ดําเนินการคัดเลือก อกม.หมู่บ้านละ ๑ คน เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้ประสานงาน
ระหว่างอาสาสมัครเกษตรกรแต่ละประเภท รวมทั้งเพื่อให้ประสานงานการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การเกษตรของหมู่บ้าน กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ได้กําหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของ อกม.ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ สามารถช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่จัดทําขึ้นนี้เป็นผลจากการสัมมนาจัดทําหลักสูตรเพื่อใช้
ในการอบรม อกม. โดยมีผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสํานัก
ส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขต ผู้แทนสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอ ผู้แทน อกม. และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
จํานวนทั้งสิ้น ๗๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๕ ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อนําไป
ใช้ในการอบรม อกม. จํานวน ๗๕,๑๘๑ คนทั่วประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการปรับปรุงงานต่อไป
กรมส่งเสริมการเกษตร
มีนาคม ๒๕๕๕

กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

สารบัญ
หน้า
คําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตร

๑

บทบาทหน้าที่ของ อกม. ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

๒

บทบาทหน้าที่ของ อกม. ในการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)

๓

บทบาทหน้าที่ของ อกม. ในการจัดทําแผน/การถ่ายทอดความรู้

๔

บทบาทหน้าที่ของ อกม. ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

๕

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

6

รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

๗

บทบาทหน้าที่และความสําคัญของ อกม.

8

เทคนิคการถ่ายทอดความรู้

9

การขึ้นทะเบียนของเกษตรกร (ทบก.)

10

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)

11

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร

12

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

13

ภาคผนวก
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

14 - 21

ทะเบียนเกษตรกร

22 - 27

กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

คําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตร
๑. หลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ประกอบด้วย ๗ หัวข้อวิชา คือ
๑.๑ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
๑.๒ บทบาทหน้าที่และความสําคัญของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
๑.๓ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้
๑.๔ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
๑.๕ การขึน้ ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
๑.๖ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
๑.๗ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
๒. หัวข้อวิชาที่ 1 – 3 เป็นพื้นฐานความรู้ทั่วไปที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ควรทราบและเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมของ อกม. ในการปฏิบัติงาน
๓. หัวข้อวิชาที่ 4 – ๗ เป็นหัวข้อวิชาหลักที่ต้องการเน้นให้ อกม. มีความรู้ ความเข้าใจ และนําไปปฏิบัติจริง
ในลักษณะของการช่วยประสาน/ประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทั้งต่อเกษตรกร และเจ้าหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อกม. เป็นไปทั้งในลักษณะการสนับสนุนการทํางานของภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล
ดังนั้น ในการอบรม อกม. ตามหัวข้อวิชาที่ 4 – ๗ วิทยากรผู้ถ่ายทอดจะต้องเน้นประเด็นสําคัญที่ต้องการให้ อกม.
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ชัดเจนว่าต้องการให้ อกม. ช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้าง ทั้งนี้
ได้ประมวลผลจากการสัมมนาจัดทําหลักสูตร อกม. โดยได้สรุปบทบาทหน้าที่ของ อกม. ในแต่ละเนื้อหาวิชาไว้ใน
หน้าถัดไปแล้ว โดยบทบาทหน้าที่ของ อกม. ดังกล่าว จะสอดคล้องกับแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อกม.
๔. แต่ละจังหวัดสามารถเลือกและปรับใช้หัวข้อวิชาให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ได้
๕. สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดได้จัดทํา Power Point ไว้ให้แล้วในบางหัวข้อวิชา

๑

กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
อกม. ทําอะไร

ทําอย่างไร

๑.ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบในเรื่อง
๑. บอกกล่าวผ่านกํานัน/
๑.๑ สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจาก ผู้ใหญ่บ้าน/อบต./เอกสาร
การขึ้น ทบก.
เสียงตามสาย/วิทยุท้องถิ่น ฯลฯ
๑.๒ คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะขึ้น
ทะเบียน ทบก.
๑.๓ เอกสารสําคัญที่ต้องใช้ในการขึ้น
ทะเบียน ทบก.
๑.๔ วัน เวลา สถานที่ รับขึ้นทะเบียน ทบก.
๒. การรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล
๒.๑ ช่วยตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน
๒.๒ ตรวจสอบข้อมูลย้อยกลับเบื้องต้น

๒.๑ อํานวยความสะดวก/
ให้คําแนะนําเบื้องต้น
๒.๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการออก
สํารวจตรวจสอบเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ทําเมื่อใด
๑. ก่อนการรับขึ้นทะเบียน
ทบก.

๒. ระหว่างรับขึ้นทะเบียน
ทบก.

๒

กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
ในการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
อกม. ทําอะไร

ทําอย่างไร

๑. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบในเรือ่ ง
๑. บอกกล่าวผ่านกํานัน/
๑.๑ สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจาก ผู้ใหญ่บ้าน/อบต./เสียงตามสาย
การขึ้น ทพศ.
๑.๒ คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะขึ้น
ทะเบียน ทพศ.
๑.๓ เอกสารสําคัญที่ต้องใช้ในการขึ้น
ทะเบียน ทพศ.
๑.๔ วัน เวลา สถานที่ รับขึ้นทะเบียน ทพศ.

ทําเมื่อใด
๑. ก่อนการรับขึ้นทะเบียน
ทพศ.

๒. ระหว่างรับขึ้นทะเบียน
๒. การรับขึ้นทะเบียน ทพศ.
ทพศ.
๒.๑ ช่วยเจ้าหน้าที่รับคําร้องและตรวจสอบ ๒.๑ อํานวยความสะดวก/
เอกสาร
ให้คําแนะนําเบื้องต้นแก่เกษตรกร
๒.๒ ตรวจสอบข้อมูลย้อยกลับเบื้องต้น
๒.๒ ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น
๓. การทําประชาคม
๓.๑ ก่อนทําประชาคม

๔. ช่วยสุ่มตรวจสอบพื้นที่

๓.๑ ช่วยปิดประกาศเพื่อทํา
ประชาคม
๓.๒ เข้าร่วมให้ข้อมูลและ
ตรวจสอบในเวทีประชาคม

๓.๒ ระหว่างการทํา
ประชาคม

๔. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกสุ่ม
ตรวจสอบแปลงของเกษตรกร

๓

กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
ในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บา้ น/การถ่ายทอดความรู้
อกม. ทําอะไร
๑.รวบรวมข้อมูล

ทําอย่างไร
๑. รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของ
อาสาสมัครเกษตร 13 สาขา
และเกษตรกรในหมู่บ้าน

ทําเมื่อใด
๑.ก่อนการจัดทําแผน

๒. เสนอข้อมูลการเกษตรในเวทีจัดทําแผน
๒. เข้าร่วมเวทีการจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน/ตําบล
๓. ประสานงานการถ่ายทอดความรู้

๒.ระหว่างจัดทําแผน
๓.๑ สํารวจความต้องการความรู้
ของเกษตรกรจากอาสาสมัครและเกษตรกร
ในหมู่บ้าน
๓.๒ ช่วยประสานงานเจ้าหน้าที/่ วิทยากร
๓.๓ เชิญเกษตรกรเข้าร่วมรับการถ่ายทอด
ความรู้

4

กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

บทบาทหน้าทีข่ องอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
อกม. ทําอะไร

ทําอย่างไร

ทําเมื่อใด

๑.แจ้งเตือนภัย

๑.๑ จัดทําแปลงพยากรณ์เพื่อติดตาม
สถานการณ์การระบาด
๑.๒ ประสานข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (ศจช.)
๑.๓ แจ้งเตือนภัยผ่านกํานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/อบต. /เสียงตามสาย/
วิทยุชุมชน ฯลฯ

๒. สํารวจพื้นที่ประสบภัย

๒. ประสานงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่
เกี่ยวข้องและให้คําแนะนําปรึกษาแก่
๒. ระหว่างเกิดภัย
ผู้ประสบภัยในการเตรียมเอกสารหลักฐาน
การขอรับความช่วยเหลือและสํารวจพื้นที่
ประสบภัย

๓. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

๓.๑ ช่วยแจ้งนัดหมายเกษตรกร
๓.๒ ช่วยรวบรวมและตรวจสอบหลักฐาน
เบื้องต้น
๓.๓ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่

๑. ก่อนการเกิดภัย

๓. หลังเกิดภัย

5

กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

หัวข้อวิชา : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วิทยากร :
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยกันเมื่อแรกพบ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความเป็นมิตรต่อกัน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้าอบรมก่อนจะนําเข้าสู่เนื้อหาวิชาการ
3. เพื่อฝึกให้รู้จักการทํางานร่วมกันเป็นทีม การวางแผนการทํางาน และความสามัคคีในกลุ่ม
หัวข้อ
วิชา
กิจกรรม
กลุ่ม
สัมพันธ์

สื่อสําหรับผู้
เข้าอบรม
-

วิธีการ
ถ่ายทอด
- บรรยาย

30 นาที

- กิจกรรมเพื่อพัฒนา - เอกสารกิจกรรมกลุ่ม
ทัศนคติฝึกการสังเกต
(กิจกรรม ล่ารายชื่อ)
รายละเอียดขั้นตอนแนบท้าย
และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
- อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม
(กระดาษ,ปากกา, นกหวีด)

-

- บรรยาย

30 นาที

- กิจกรรมเพื่อฝึกการ - เอกสารกิจกรรมกลุ่ม
ทํางานเป็นทีม
(กิจกรรม ต่อของให้ยาวที่สุด)
รายละเอียดขั้นตอนแนบท้าย
- อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม
(อุปกรณ์ทุกอย่างที่มีในร่างกาย)

-

- บรรยาย

30 นาที

ประเด็นสําคัญ
- กิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อม

สื่อประกอบการถ่ายทอด
- เอกสารกิจกรรมกลุ่ม
(กิจกรรม ขายโอ่ง-อ่าง จ้า)
รายละเอียดขั้นตอนแนบท้าย
- อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม

เวลา
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กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
1. กิจกรรมกลุ่ม (กิจกรรม ขายโอ่ง-อ่าง จ้า)
1. ในรอบแรกให้สมาชิกในกลุ่ม นับ 1 2 3 4 ไปเรื่อยๆ จนครบจํานวนสมาชิก
2. เพิ่มกติกาการนับใหม่ คือ ให้นับ 1 2 3 4 ถ้าผู้เล่นคนไหนนับเลขที่ลงท้ายด้วย 5 ให้พูดคําว่า ขายโอ่งจ้า
ผู้เล่นต่อไปนับ 6 7 8 9 ถ้าผู้เล่นคนไหนนับเลขที่ลงท้ายด้วยเลข 0 ให้พูดว่า ขายอ่างจ้า
3. ผู้นํากิจกรรมให้ผู้เล่นคนใดก็ได้เริ่มนับ 1 และต่อไปเรื่อยๆ ใครพูดผิดคัดออก และให้แนะนําตัวเองกับสมาชิก
ในกลุ่ม
4. ผู้นํากิจกรรมสรุปตามวัตถุประสงค์
2. กิจกรรมกลุ่ม (กิจกรรม ล่ารายชื่อ)
1. แจกกระดาษพร้อมปากกาหรือดินสอ
2. ให้ไปหาเพื่อ ถามชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ฯลฯ อาจให้หาประมาณ 5 - 10 คน แล้วแต่จะกําหนด โดยให้เวลา
ประมาณ 3 - 5 นาที
3. เมื่อหมดเวลาอาจเลือกบางคนออกมาและให้ชี้ให้ตรงกับชื่อที่หามาว่าเป็นคนไหน
3. กิจกรรมกลุ่ม (กิจกรรม ต่อของให้ยาวที่สุด)
1. แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ให้ได้จํานวนเท่ากันๆ และเข้าเป็นแถวตอน
2. ให้ผู้เล่นทุกคนในทีมให้อุปกรณ์ทุกอย่างที่มีในร่างกาย รวมทั้งตัวผู้เล่นด้วยต่อกันให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทําได้
ทีมใดต่อได้ยาวที่สุดก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะ

7

กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

หัวข้อวิชา : บทบาทหน้าทีแ่ ละความสําคัญของ อกม.
วิทยากร :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ที่สําคัญของ อกม.
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
หัวข้อวิชา

ประเด็นสําคัญ

สื่อ
สื่อสําหรับผู้เข้า
วิธีการ
ประกอบการ
อบรม
ถ่ายทอด
ถ่ายทอด
บทบาทหน้าที่ -ความสําคัญ
- Power Point - เอกสาร
-บรรยาย และ
และ
ของ อกม.
ประกอบ
เอกสาร
ความสําคัญของ
ประกอบ CD,
อกม.
DVD
-บทบาท หน้าที่
- เอกสาร
การฝึกอบรม
ของ อกม.
ประกอบ
-ทิศทาง/
การฝึกอบรม
นโยบายของ
กระทรวง
เกษตร
-ประโยชน์ที่
อกม. และ
อกษ. จะได้รับ

เวลา
30 นาที
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กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

หัวข้อวิชา : เทคนิคการถ่ายทอดเรียนรู้
วิทยากร :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการถ่ายทอดเรียนรู้
สามารถจัดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาสาสมัครเกษตรและเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อวิชา
เทคนิคการ
ถ่ายทอดเรียนรู้

ประเด็นสําคัญ
-ความสําคัญ/
ประโยชน์ของการ
สื่อสาร การถ่ายทอด
ความรู้
-เทคนิคการจัดเวที
เรียนรู้

สื่อประกอบการ สื่อสําหรับผู้เข้า
ถ่ายทอด
อบรม
- Power Point - เอกสาร
- เอกสาร
ประกอบการ
ประกอบการ
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม

วิธีการ
ถ่ายทอด

เวลา

-บรรยาย
สาธิต CD,
DVD, ฝึก
ปฏิบัติ

30 นาที
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หัวข้อวิชา : การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
วิทยากร :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
สามารถประสานความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ในเรื่องของ ทบก. ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ห้วข้อวิชา
ประเด็นสําคัญ
สื่อประกอบการ สื่อสําหรับผู้ วิธีการถ่ายทอด
เวลา
ถ่ายทอด
เข้าอบรม
การขึ้นทะเบียน - สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกร - Power Point - เอกสาร
- บรรยาย
45 นาที
เกษตรกร
จะได้รับจากการขึ้นทะเบียน
ประกอบการ
(ทบก.)
เกษตรกร
ฝึกอบรม
- คุณสมบัติของเกษตรกรที่ - แบบทบก. 01
แบบมีส่วนร่วม
แบบ
จะขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ทบก. 01
- เอกสารสําคัญที่ต้องใช้
- เอกสาร
- ฝึกปฏิบัติ
- เอกสาร
ประกอบการขึ้นทะเบียน
ประกอบการ
ประกอบการ
เกษตรกร
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
- การตรวจสอบข้อมูล
ย้อนกลับเบื้องต้นจากแบบ
ทบก. 01
(เฉพาะกรณีที่เป็นประเด็น
ปัญหา เช่น พื้นที่เพิ่มขึ้น
มีหลายครัวเรือนในทะเบียน
บ้านเดียวกัน ฯลฯ)
- การปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร
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หัวข้อวิชา : การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)
วิทยากร :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
(ทพศ.) สามารถประสานความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในเรื่องของ ทพศ. ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ห้วข้อวิชา
การขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ทพศ.)

ประเด็นสําคัญ
- การประชาสัมพันธ์การขึ้น
ทะเบียน ทพศ.
- สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกร
จะได้รับจากการขึ้นทะเบียน
ทพศ.
- คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะ
ขึ้นทะเบียน ทพศ.

การขึ้นทะเบียน
เกษตรกรปศุสัตว์
และประมง

- เอกสารสําคัญที่จะต้องใข้ขึ้น
ทะเบียน ทพศ.
- วิธีการกรอกแบบฟอร์ม ทพศ.
01-03
- การตรวจสอบข้อมูล ทพศ.
(การมีส่วนร่วมในการทํา
ประชาคมการให้ข้อมูลในการ
สุ่มตรวจแปลง ฯลฯ
- ข้อกฎหมายและความผิด
เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลอันเป็น
เท็จต่อเจ้าพนักงาน
- สิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะ
ได้รับจากการขึ้นทะเบียนปศุ
สัตว์และประมง
- คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะ
ขึ้นทะเบียนปศุสัตว์และประมง
- เอกสารสําคัญที่จะต้องใช้ขึ้น
ทะเบียนปศุสัตว์และประมง
- วิธีการกรอกแบบฟอร์มการ
ขึ้นทะเบียนปศุสัตว์และประมง

สื่อประกอบการ
ถ่ายทอด
- Power Point

สื่อสําหรับผู้ วิธีการถ่ายทอด เวลา
เข้าอบรม
- เอกสาร
- บรรยาย
1 ชม.
ประกอบการ แบบมีส่วนร่วม
ฝึกอบรม

- แบบทบก. 01
- เอกสาร
ประกอบการ
ฝึกอบรม

1 ชม.
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หัวข้อวิชา : กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
วิทยากร :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนพัฒนาการเกษตร/การถ่ายทอด
ความรู้ ตลอดจนสามารถวางแผนการดําเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อประกอบการ สื่อสําหรับผู้ วิธีการ
หัวข้อวิชา
ประเด็นสําคัญ
เวลา
ถ่ายทอด
เข้าอบรม ถ่ายทอด
กระบวนการ -ความสําคัญของการทําแผนพัฒนา
- Power Point
- เอกสาร
-อบรม/ 1 ชม.
จัดทํา
-ประโยชน์ที่ได้รับ
- เอกสาร
ประกอบ
เอกสาร
แผนพัฒนา
-ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทําแผน
การฝึกอบรม ประกอบ
ประกอบ
การเกษตร
-การเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการจาก การฝึกอบรม
สื่อต่างๆ
เช่น CD,
ภาครัฐ
DVD
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หัวข้อวิชา : การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
วิทยากร :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
โดยทําหน้าที่ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับ อกม. ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยซึ่งดําเนินการตาม
ขั้นตอน
มีความ อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
หัวข้อวิชา
การช่วยเหลือ
เกษตรกร
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ
และศัตรูพืช
ปศุสัตว์ ประมง

ประเด็นสําคัญ

สื่อประกอบการ
ถ่ายทอด

- หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัย
- การตรวจนับความเสียหาย

สื่อสําหรับผู้ วิธีการ
เข้าอบรม ถ่ายทอด
- เอกสาร
ประกอบการ บรรยาย/
ฝึกอบรม
คู่มอื

เวลา
1-2
ชม.

- เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม

- การประเมินพื้นที่เสียหาย
- อัตราการช่วยเหลือเกษตรกร
- ขั้นตอน/วิธีการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัย
- การสํารวจศัตรูพืชในหมู่บ้าน
- การทําแปลงติดตาม
สถานการณ์และเตือนการระบาด
(กรณีที่มีแปลงพยากรณ์ใน
- เอกสารวิธีการ
การควบคุมศัตรูพืช หมู่บ้าน)
สํารวจ
การรายงานข้อมูลการระบาด
(ประสานงาน ศจช. หรือ
กลุ่มอารักขาพืช
เจ้าหน้าที)่
สนง.กษจ.
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ภาคผนวก

กรอบหลักสูตรอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
งาน

ขั้นตอน

รายละเอียด

ผู้ปฏิบัติ
กษต.

การขึ้นทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.)

1. ประชาสัมพันธ์
2. รับขึ้นและปรับปรุง 2.1 อบรม อกม. เรื่อง แบบฟอร์ม/
ทะเบียน
รายละเอียด ทบก.01
2.2 ตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อการปรับ
ข้อมูล โดยไปหาเกษตรกร
2.3 นํามาบันทึกเข้าระบบ

อกม.






ข้อเสนอแนะ
กษอ. ด่านขุนทด
- ทบก. เป็นการขึ้นทะเบียนเพื่อแสดงตนว่าเป็นเกษตรกร แต่ข้อมูลขึ้นไว้ตั้งแต่ปี 52 หากเกษตรกรมีการเพิ่มพืน้ ที่จะต้อง
มีการปรับปรุงข้อมูลหรือไม่ ถ้ามี อกม. ต้องมีบทบาทในการนัดหมายเกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูล
- ควรให้ อกม. เซ็นชื่อในแบบ ทบก. ด้วย
กลุ่ม 1 คุณวินัย กษอ. วังน้ําเย็น
- ควรมีการปรับปรุงข้อมูล ทบก. ทุกปี แต่ต้องใช้เวลาและงบประมาณ
คุณแอ็ด
- ทบก. เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 52 ปีต่อ ๆ มากรมมีการให้ขึ้นทะเบียนใหม่และให้ปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เจ้าหน้าที่ว่าสามารถไปรับขึ้นทะเบียนใหม่และรับปรับปรุงข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหน
- ปี 55 เป็น flagship ที่ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะจะมีการเปลี่ยนเป็นสมุดทะเบียน
เกษตรกรจึงเป็นงานที่ต้องให้ อกม. ช่วยเหลือ เฉลี่ย อกม. 1 คน ต่อเกษตรกร 100 ราย
- ปีที่ผ่านมาเกิดน้ําท่วม เกษตรกรเข้าใจว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งรวมข้อมูลด้านพืชสวน ประมง และปศุสัตว์ น่าจะ
ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือด้วย
กลุ่ม 1 คุณวินัย กษอ. วังน้ําเย็น
- การแจ้งปศุสัตว์หรือประมง ต้องไปจดทะเบียนฟาร์ม เพราะหน่วยงานอื่นไม่อิงข้อมูลจาก ทบก.
กษอ. โคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
- ทะเบียนเกษตรกร หมายความว่า ใครเป็นเกษตรกรก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทําการเกษตร
ด้านใดก็น่าจะใช้ข้อมูลจาก ทบก. เป็นหลักหรือควรระบุการขึ้นทะเบียนว่าเป็นการขึ้นทะเบียนทั้งของกรมส่งเสริม
การเกษตร (ทบก.) การขึ้นทะเบียนสัตว์ของปศุสัตว์ และการขึ้นทะเบียนประมงของกรมประมง
- การประชาสัมพันธ์ อย่าลืมว่าต้องผู้นําท้องถิ่นด้วย
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การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
งาน

ขั้นตอน

รายละเอียด

ผู้ปฏิบัติ
กษต.

การขึ้นทะเบียน
พืชเศรษฐกิจหลัก
(ทพศ.)

อกม.

1.ประชาสัมพันธ์

1.1 สิทธิประโยชน์
1.2 หลักเกณฑ์/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.3 เวลา/สถานที่
2. รับคําร้อง
2.1 จัดทําแผนนัดหมาย
2.2 นัดหมาย
2.3 ชี้แจงหลักเกณฑ์
2.4 รับคําร้อง/ตรวจสอบเอกสาร
2.5 กรอกข้อมูล/ลงชื่อ (อกม. แนะนํา)
3. การตรวจสอบข้อมูล/ 3.1 ยื่นเอกสาร
บันทึกข้อมูล
3.2 ตรวจสอบเอกสาร (บรรณาธิกรณ์)
3.3 บันทึก (ที่สนง. กษอ.)
3.4 พิมพ์ข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
3.5 แก้ไขข้อมูลในระบบ
3.6 ปิดประกาศเพื่อประชาคม
3.7 ตรวจสอบในเวทีประชาคม
3.8 สุ่มตรวจสอบพื้นที่
3.9 แก้ไขข้อมูลในระบบ (กรณีผิดพลาด
3.10 ปิดประกาศผล
4. การออกใบรับรับรอง 4.1 พิมพ์ใบรับรอง
4.2 ลงนามโดยเกษตรอําเภอ
4.3 ลงนามโดยท้องถิ่น
5. การรับใบรับรอง
5.1 เกษตรลงชื่อ

ข้อเสนอแนะ
กษอ. ด่านขุนทด
- อยากให้ อกม. มีบทบาทในการหาคนมาช่วยเกษตรตําบล
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การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
งาน

ขั้นตอน

รายละเอียด

ผู้ปฏิบัติ
กษต.

ภัยธรรมชาติ ก่อนเกิดภัย
1.ประชาสัมพันธ์/
แจ้งเตือนภัย
เกิดภัย
1.สํารวจพื้นที่ประสบภัย
2.ตรวจสอบข้อเท็จจริง

หลังเกิดภัย
การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย
- เงิน

- ปัจจัยการผลิต
ข้อเสนอ ควรสนับสนุน
อุปกรณ์ให้ อกม. ได้แก่
กล้องถ่ายรู/Note book

- เวทีประชุมกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- หอกระจายข่าว



1.ตั้งคณะอนุกรรมการ กภชอ. โดยมี
อกม. เป็นอนุฯ หมู่บ้านละ 1 คณะ
(สอบต./กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน)
3.กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านแจ้งอําเภอเพี่อขอ
ประกาศพื้นทีป่ ระสบภัย
4.สํารวจข้อเท็จจริงรายแปลง
5.จัดเวทีประชาคม
6.รวบรวมหลักฐาน
6.1 เสนอ อปท. ให้การช่วยเหลือ
6.2 เสนอ คภชอ. ตามแบบ กษ 02



- นัดหมายเกษตรกร
- รวบรวมหลักฐานเพื่อขอรับการช่วยเหลือ
- ตรวจสอบหลักฐาน ความครบถ้วน
ถูกต้องของหลักฐาน
- ส่งหลักฐานให้ ธกส.
- นัดหมายเกษตรกร
- ทําบัญชี/หลักฐานการจ่าย

อกม.


















ข้อเสนอแนะ
หัวหน้ากลุ่ม จังหวัดนครนายก
- อกม. น่าจะช่วยเหลือกํานัน/ผู้ใหญ่บ้านในเรื่องของการตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอ้างอิงจากข้อมูล
ทบก. ทพศ. จังหวัดจันทบุรี - แบบ กชภ.1 ควรแยกประเภทด้วยว่าเป็นพืช สัตว์ ประมง
คุณวินัย - อกม. ต้องช่วยกลั่นกรองจํานวนพื้นที่เกิดความเสียหาย พื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
- อกม. ต้องเชื่อมโยงกับ ศจช. ให้ได้ การทําแปลงพยากรณ์
- การออกแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน ควรทําเหมือนแบบ ศ.02 รายงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 บทบาทหน้าที่ มีช่อง
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ติกว่าเครื่องหมาย เช่น  มีการขึ้นทะเบียน  ไม่มีการขึ้นทะเบียน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
งาน

ขั้นตอน

รายละเอียด

ผู้ปฏิบัติ
กษต.

ศัตรูพืช/สัตว์

ก่อนเกิดภัย
1.ประชาสัมพันธ์/
แจ้งเตือน

- จัดทําแปลงพยากรณ์ เพื่อติดตาม
สถานการณ์การระบาด (พืช)
- แจ้งเตือน (กรณีโรคระบาดสัตว์/ประมง)

ระหว่างเกิดภัย
1.สํารวจพื้นที่ระบาด - ใช้คณะอนุกรรมการ กชภอ.
2.ตรวจสอบข้อเท็จจริง - กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งจังหวัด ประกาศ
พื้นที่ประสบภัย
- ใช้แบบ กษ 01 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมหลักฐาน
- เสนอ อปท. ให้การช่วยเหลือ
- เสนอ คภชอ. ตามแบบ กษ 02
หลังเกิดภัย
การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย
- เงิน
- ปัจจัยการผลิต

- นัดหมายเกษตรกร
- รวบรวมหลักฐานเพื่อขอรับการช่วยเหลือ
- ตรวจสอบหลักฐาน ความครบถ้วน
ถูกต้องของหลักฐาน
- ส่งหลักฐานให้ ธกส.
- นัดหมายเกษตรกร
- ทําบัญชี/หลักฐานการจ่าย

อกม.
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การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
งาน
1. ให้ข้อมูลในเวที
กม.

ขั้นตอน
1
2
3

รายละเอียด
รวบรวมข้อมูลปัญหาพื้นฐานจาก อกส.
13 สาขา
วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหา
เสนอข้อมูลในเวที กม.

2. ประสานการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

1
2

รวบรวมความต้องการของ อกษ./เกษตรกร
ในเครือข่ายของตนเอง
ประสานงานวิทยากร/ชี้แจงในเวที ศบกต.
หรือการประชุมหมู่บ้าน/ประชาสัมพันธ์/
เสียงตามสาย/โทรศัพท์

3. การถ่ายทอด
ความรู้จาก
อกม. สู่ อกษ.

1
2
3

เชิญประชุมชี้แจง
มอบหมายภารกิจ
ติดตามประเมินผล

ผู้ปฏิบัติ
กษต.
•

อกม.
•

•

•
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การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
แผนพัฒนาการเกษตร/การถ่ายทอดความรู้
หัวข้อวิชา
1. กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาการเกษตร

ประเด็นสําคัญ
- ความสําคัญของการทําแผนพัฒนา
- ประโยชน์ที่ได้รับ
- ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทําแผน
- การเข้าถึงข้อมูลและการใช้บริการจาก
ภาครัฐ

วิธีการถ่ายทอด
- อบรม/เอกสารประกอบ
สื่อต่าง ๆ เช่น CD DVD

เวลา
1.5 ชั่วโมง

2. การสื่อสารและเทคนิค
- ความสําคัญ/ประโยชน์ของการสื่อสาร
การถ่ายทอด การจัดเวทีเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้
- เทคนิคต่าง ๆ ในการบรรยาย
จัดประชุม สื่อสาร การนําเสนอ
การประสานงาน
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- เทคนิคการจัดเวทีเรียนรู้

- บรรยาย สาธิต CD,
DVD, ฝึกปฏิบัติ

1.5 ชัว่ โมง

3. บทบาทหน้าที่ ที่สําคัญของ
อกม.

- บรรยาย และเอกสาร
ประกอบ CD, DVD

30 นาที

- ความสําคัญของ อกม.
- บทบาท หน้าที่ของ อกม.
- ทิศทาง/นโยบายของกระทรวงเกษตร
- ประโยชน์ที่ อกม. และ อกษ. จะได้รับ
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(ร่าง) แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ลําดับที่

กิจกรรมที่ทํา

จํานวน

หน่วยนับ
ราย/วัน/ครั้ง/คน

สถานที่

ผู้ร่วม
ดําเนินการ

ระดับความสําเร็จ
1

1

การจัดเก็บข้อมูลการเกษตร

2

รายงานภัยพิบัต/ิ ภัยธรรมชาติ

3

การเข้าร่วมจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตร

4

การประสานการถ่ายทอดความรู้

5

อื่น ๆ

หมายเหตุ
1
2
3
4

2

3

ข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
4

หมายถึง ควรปรับปรุง/แก้ไข
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ดี
หมายถึง ดีมาก
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สรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อําเภอ......................................................................
ประจําเดือน.............................................. พ.ศ. .......................................................
ตําบล

หมายเหตุ
1
2
3
4

จัดทําแผนพัฒนาตําบล
จํานวน
หน่วยนับ

การถ่ายทอดความรู้
เรื่อง
จํานวน

หน่วย
นับ

ผู้ร่วมกิจกรรม
ภายใน ภายนอก ภายในและภายนอก

ระดับความสําเร็จ
1
2
3
4

หมายถึงควรปรับปรุง
หมายถึง พอใช้
หมายถึง ดี
หมายถึง ดีมาก
21
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ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐในการพัฒนางานด้านการเกษตรและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ตลอดจนการช่วยเหลือเกษตรกรมีความจําเป็นต้องมีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน ที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนินการจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรขึ้น โดยมี
วัต ถุป ระสงค์เ พื่อให้การกําหนดนโยบาย หรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ในการแก้ ไขปัญ หาของภาคการเกษตร เป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการฟาร์ม การขอรับความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐในกรณีเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐ
การจัดทําระบบทะเบียนเกษตรกร ซึ่งนอกจากเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ส่วนราชการยังสามารถ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ถึงระดับชาติ รวมทั้งยังจะมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐในการส่งเสริมโครงการต่าง ๆ รวมถึงจะเป็นส่วนสนับสนุนที่ดีในการเข้าไปตรวจสอบให้ความช่วยเหลือใน
ยามเกิดภัยธรรมชาติได้อย่างทันสถานการณ์อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการ:
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมสําหรับใช้ในการดําเนินการตามมาตรการ
ต่างๆ ของภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและการบริหารประเทศ
2. เพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลกิจกรรมการประกอบการเกษตรของครัวเรือนที่เป็นปัจจุบัน จัดพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร
ใช้เป็นเอกสารสําคัญในการติดต่อกับทางราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
3. ปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์สํานักงานให้มีความทันสมัยเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานรองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว
เป้าหมาย ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 7.1 ล้านครัวเรือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
-ระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ประสิทธิภาพ
-สํานักงานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ให้สามารถรับบริการจากหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ได้ ณ ที่แห่งเดียว ที่ทันสมัยสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1. ประโยชน์ต่อภาครัฐ
1.1 เป็นฐานข้อมูลในการกําหนดนโยบาย แผนาน และการจัดการด้านการผลิต การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
ปัจจัย การผลิต การตลาดและราคาสินค้าเกษตร
1.2 เป็นฐานข้อมูลเพื่อจําแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.3 ภาครัฐสามารถใช้ฐานข้อมูล ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐได้
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2. ประโยชน์ต่อเกษตรกร
2.1 ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐ
2.2 ใช้เป็นเอกสารสําคัญในการติดต่อกับทางราชการ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ราชการกําหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน ดังนี้
1. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา
2 ลักษณะการประกอบการเกษตรของครัวเรือน จําแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ ส่วนบุคคล (ส่วนตัว) และนิติบุคคล
3. ครัวเรือนเกษตร 1 ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียน
ซ้ําซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบด้วย
4 . ผู้ ข อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น จ ะ ข อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ไ ด้ ณ ส ถ า น ที่ ที่ เ ป็ น ภู มิ ลํ า เ น า ต า ม ท ะ เ บี ย น บ้ า น ห รื อ
ณ สถานที่ประกอบการเกษตรก็ได้ แต่ต้องขอขึ้นทะเบียนที่ใดที่หนึ่งเพียงที่เดียว โดยกรอกข้อมูลกิจกรรมการเกษตร (การปลูกพืช
เลี้ยงปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) ทั้งหมดของครัวเรือนลงในแบบคําร้อง (ทบก.01) ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ถ้าขึ้นทะเบียนตามสถานที่
ประกอบการเกษตรจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและรับรองข้อมูล ในการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายและความต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ
5. ผู้ขอขึ้นทะเบียน จะต้องแสดงเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้
(1) กรณีขอขึ้นทะเบียนลักษณะประเภทส่วนบุคคล ได้แก่
ก. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอขึ้นทะเบียน
ข. ทะเบียนบ้านของผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือสําเนาที่มีรายชื่อบุคคลในครัวเรือน
(2) กรณีขอขึ้นทะเบียนลักษณะประเภทนิติบุคคล ได้แก่
ก. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
ข. ทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคลหรือสําเนา
ค. หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือสําเนา
ง. หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้แทน
การแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนี้เป็นการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนเท่านั้น
(อาจเป็นเอกสารฉบับจริงหรือสําเนาก็ได้) เพื่อใช้หมายเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสประจําบ้านกรอกลงในแบบคําร้อง
เพื่อเป็นการยืนยันการเป็นเกษตรกร เอกสารที่นํามาแสดงทั้งหมดจะส่งคืนให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่จะเก็บแบบคําร้องไว้เป็นหลักฐานการขึ้น
ทะเบียน
6. ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนกรอกข้อมูลลงในแบบคําร้องให้
ครบถ้วนทุกกิจกรรมทางด้านการเกษตร และจะต้องรับทราบเงื่อนไขข้อความท้ายแบบคําร้องและต้องลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล ใน
แบบคําร้องด้วย
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นิยามศัพท์ทั่วไป
1. ประกอบการเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ย งปศุสัต ว์ การเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ํา การทํานาเกลือสมุทร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบริโภคหรือจําหน่ายหรือใช้งานในฟาร์มตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1) การทํานาหรือทําไร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
2) การปลูกผักหรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
3) การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจํานวนตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
4) การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น แบบสวนผสม บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจํานวนต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
ตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
5) การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
6) การเลี้ยงโค กระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
7) การเลี้ยงสุกร แพะ แกะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป
8) การเลี้ยงสัตว์ปีกตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
9) การเลี้ยงสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมีรายได้จากกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
10) การทํานาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
11) ประกอบกิจกรรมการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ (1)
ถึงข้อ (10) และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปี
หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีการเลีย้ งไหม ต้องเลี้ยงตั้งแต่ 1 แผ่นขึ้นไป
2. ในกรณีที่มีการเลี้ยงผึ้ง ต้องเลี้ยงตั้งแต่ 5 รังขึ้นไป
3. การเลี้ยงสัตว์น้ํา หมายถึงการเลี้ยงสัตว์น้ําในน้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม

2. ครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน กิน ใช้จ่ายและจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
ร่วมกัน ทั้งนี้ในทะเบียนบ้านเดียวกันอาจมีได้มากกว่า 1 ครัวเรือน
ซึ่งอาจอธิบายความหมายการแยกครัวเรือนได้ ดังนี้
- บุคคลคนเดียวหรือหลายคนที่อาศัยอยู่รวมกัน แต่แยกกันกิน ใช้เครื่องอุปโภคบริโภคให้ถือว่าอยู่คนละครัวเรือน
- บุคคลคนเดียวหรือหลายคนที่อาศัยอยู่รวมกัน และกิน ใช้เครื่องอุปโภคบริโภคร่วมกันถือว่าเป็นครัวเรือนเดียวกัน
3. ครัวเรือนเกษตร หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนประกอบการเกษตร
4. ผู้ขอขึ้นทะเบียน หมายถึง หัวหน้าหรือสมาชิก หรือบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือได้รับผลประโยชน์จากการประกอบการ
เกษตรของครัวเรือนเกษตร โดยไม่คํานึงถึงกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่แท้จริง และไม่เป็นผู้รับจ้างทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้
ในครัวเรือนเกษตรหนึ่งครัวเรือนจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หนึ่งคนเท่านั้น ณ สถานที่รับขึ้นทะเบียนตามทะเบียนบ้าน หรือสถานที่
ประกอบการเกษตรก็ได้ โดยแจ้งข้อมูลข้อมูลการประกอบการเกษตรทั้งหมด
4.1 ส่วนบุคคล (ส่วนตัว) หมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นของครัวเรือนตนเอง ไม่มีการจด
ทะเบียนเป็นบริษัทหรือหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นใด ไม่จําเป็นต้องจัดสรรแบ่งส่วนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการให้กับผู้ใดตาม
กฎหมาย
4.2 นิติบุคคล หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชน สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม กลุ่มเกษตรกร มูลนิธิ
สมาคม สหพันธ์ หรือนิติบุคคลอื่น ที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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และได้ประกอบการเกษตรสําหรับสถานที่ของสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถานที่ราชการ ที่ประกอบการ
เกษตรเองไม่รับขึ้นทะเบียน
5. ผู้บันทึกข้อมูล หมายถึง หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจํา สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ หรือผู้อนื่ ที่ได้รับมอบหมาย จากนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนแล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นผู้บันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
หรือผู้ขอขึ้นทะเบียนที่สามารถบันทึกข้อมูลลงในแบบคําร้องได้เอง
6. ผู้รับขึ้นทะเบียน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจํา สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ หรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมาย จากนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนแล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้งนี้
ผู้รับขึ้นทะเบียนจะเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่ได้
7. แบบ ทบก.01 หมายถึง แบบคําร้องสําหรับเกษตรกรใช้ในการแจ้งข้อมูลเพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
8. แบบ ทบก.02 หมายถึง หลักฐานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อแสดงว่าได้แจ้งข้อมูลตาม
แบบ ทบก.01 แล้ว

นิยามศัพท์ในแบบ ทบก.01
1. อาชีพหลัก หมายถึง การประกอบอาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ
กรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่มีเงินเดือนประจํา ให้ถือว่าอาชีพหลักคือรับเงินเดือนประจํา
2. อาชีพรอง หมายถึง การใช้เวลาดําเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าบุคคลอาจมีอาชีพหลัก
ไม่มีอาชีพรอง
3. รายได้หลัก หมายถึง รายได้ทั้งที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสดรวมกันแล้วมีมูลค่าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจได้มาจากการประกอบ
อาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้
4. รายได้รอง หมายถึง รายได้ทั้งที่เป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสดรวมกันรองจากรายได้หลัก
ซึ่งอาจได้มาจากการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้
5. รายได้ที่ไม่เป็นเงินสด หมายถึง รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินของผลผลิต ผลพลอยได้ หรือมูลค่าสิ่งอื่นใดที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ไม่ได้จําหน่ายออกเป็นรายได้ที่เป็นตัวเงิน
6. รับเงินเดือนประจํา หมายถึง อาชีพของบุคคลที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานบริษัท ลูกจ้างที่รับเงินเป็นรายเดือน
7. รับจ้างทางการเกษตร หมายถึง การรับจ้างดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่กับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เช่น ไถ พรวน
ปลูก ดายหญ้า สูบน้ํา ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยว โดยได้รับค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินสดหรือไม่เป็นเงินสด
8. ประกอบธุรกิจการค้า หมายถึง การดําเนินกิจกรรมค้าขายภายใต้การบริหารจัดการและมีรายรับรายจ่ายของตนเอง
9. รับจ้างทั่วไป หมายถึง การรับจ้างดําเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรเช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้าง
ขนส่ง เป็นต้น
10. สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง ผู้อยู่อาศัย กินและใช้เครื่องอุปโภคบริโภคร่วมกัน โดยอยู่อาศัย ในครัวเรือนระหว่างวันที่ 1
มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมกันตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป
11. การถือครองที่ดิน หมายถึง การคงในสิทธิของผลประโยชน์บนแปลงที่ดินของบุคคลในครัวเรือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2554 โดยไม่คํานึงถึงกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงของแปลงที่ดินนั้น ทั้งนี้แยกลักษณะการถือครองออกเป็น 3 ลักษณะ
ดังนี้ ของตนเอง เช่า และอื่นๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
1) ของตนเอง หมายถึง ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือเอกสารแสดงว่าได้เข้าถือครอง เช่น โฉนด นส.4 นส.
3/นส.3 ก สปก.4-01 สค.1 กสน. ใบจอง (นส.2) ใบไต่สวน (นส.5) ใบเหยียบย่ํา นค.3 และ สทก. เป็นต้น

2) เช่า หมายถึง ที่ดินที่เช่าจากผู้อื่นโดยจ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดหรือผลผลิต ตามแต่จะตกลงหรือทําสัญญากับเจ้าของ
ที่ดิน
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3) อื่นๆ หมายถึง ที่ดินที่เข้าไปทําประโยชน์ โดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่ได้จ่ายค่าเช่า
12. คํานิยามข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพร
1) ข้าวนาปี หมายถึง ข้าวที่ปลูกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ยกเว้น ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ตั้งแต่จังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หมายถึง ข้าวที่ปลูกอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 16
มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โดยไม่คํานึงถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
2) ข้าวนาปรัง หมายถึง ข้าวที่ปลูกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
ยกเว้น ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หมายถึง ข้าวที่ปลูกอยู่ใน
ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 โดยไม่คํานึงถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
3) พืชไร่มีรุ่น
พืชฤดูฝนหรือพืชรุ่น 1 หมายถึง พืชที่ปลูกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2554 โดยไม่คํานึงถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
พืชฤดูแล้งหรือพืชรุ่น 2 หมายถึง พืชที่ปลูกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 30
เมษายน 2555 โดยไม่คํานึงถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
4) พืชไร่ไม่มีรุ่น หมายถึง พืชที่ปลูกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 โดย
ไม่คํานึงถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว เช่น ทานตะวัน ปอ ฝ้าย ฯลฯ ยกเว้น
มันสําปะหลัง หมายถึง มันสําปะหลังที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่
30 กันยายน 2555 โดยไม่คํานึงถึงช่วงเวลาเพาะปลูก
อ้อยโรงงาน หมายถึง อ้อยโรงงานที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2555 โดยไม่คํานึงถึงช่วงเวลาเพาะปลูก
สับปะรดโรงงาน หมายถึง สับปะรดที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554 โดยไม่คํานึงถึงช่วงเวลาเพาะปลูก
5) พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หมายถึง พืชที่ปลูกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2554 ยกเว้น
กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง หมายถึง พืชที่ปลูกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม2554 ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2555 โดยไม่คํานึงถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
6) เกลือสมุทร (Sea Salt) หมายถึง เกลือที่ผลิตขึ้นโดยการนําน้ําทะเลขึ้นมาตากแดดให้น้ําระเหยไปเหลือแต่ผลึก
เกลือตกอยู่ (Solar Evaporation System) โดยมีช่วงเวลาการทํานาเกลือสมุทร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนพฤษภาคม ปี
ถัดไป
13. คํานิยามไม้ผลไม้ยืนต้น
ไม้ผลไม้ยืนต้น หมายถึง ไม้ผลไม้ยืนต้นที่ยืนต้นอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2554 โดยไม่คํานึงว่าให้ผลหรือไม่
กาแฟ หมายถึง กาแฟที่เก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
โดยไม่คํานึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
14. เนื้อที่ เป็นขนาดของแปลงที่ดินตามมาตราวัดของไทย คือ ไร่ งาน ตารางวา ดังนี้
100 ตารางวา
เท่ากับ
1 งาน เท่ากับ
400 ตารางเมตร
4 งาน
เท่ากับ
1 ไร่ เท่ากับ
1,600 ตารางเมตร
15. เนื้อที่เพาะปลูก หมายถึง ขนาดเนื้อที่ดินที่ทําการเพาะปลูกพืช ในช่วงเวลา ตามนิยามศัพท์

16. เนื้อที่เก็บเกี่ยว หมายถึง เนื้อที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่ไม่รวมเนื้อที่ที่ปล่อยทิ้งผลผลิตไว้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม
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17. เนื้อที่ยืนต้น หมายถึง ขนาดเนื้อที่ดินของไม้ผลไม้ยืนต้น ที่ยืนต้นอยู่ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งที่ให้ผลผลิ
ยังไม่ให้ผลผลิตในรอบปี
18. เนื้อที่ให้ผล หมายถึง ขนาดเนื้อที่ดินของไม้ผลไม้ยืนต้น ที่ให้ผลผลิตได้ในรอบปี 2554 รวมทั้งที่เคยให้ผลผลิตมาแล้ว แต่ปีนี้
ไม่ให้ผลผลิต
19. ประเภทสวน เป็นการจําแนกลักษณะของสวนไม้ผลไม้ยืนต้น สําหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรครั้งนี้ จําแนกลักษณะ
สวนเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) สวนเดี่ยว หมายถึง สวนที่มีการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นเพียงชนิดเดียว
2) สวนแซม หมายถึง สวนที่มีการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป โดยมีจํานวนต้นชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่าร้อย
ละ 50 ของจํานวนต้นทั้งหมด
3) สวนผสม หมายถึง สวนที่มีการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นหลายชนิดลงบนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง โดยมีจํานวนต้นไม้ผลหรือ
ไม้ยืนต้นแต่ละชนิดต่ํากว่าร้อยละ 50 ของจํานวนต้นทั้งหมด
20.
จํ า นวนปศุ สั ต ว์ ณ วั น ที่ 1
มกราคม 2555 หมายถึ ง จํ า นวนปศุ สั ต ว์ ที่ เ กษตรกรเลี้ ย งอยู่ ทั้ ง หมด
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
21. ปริมาณการผลิต (ปศุสัตว์) หมายถึง จํานวนลูกโคเนื้อหรือกระบือที่เกิดทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
2554
22. ผลผลิต (สัตว์น้ํา) หมายถึง ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ําที่ผลิตได้ทั้งหมดในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31
ธันวาคม 2554
23. ชลประทาน หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชซึ่งอยู่ในเขตบริการภาคการเกษตรของกรมชลประทาน ซึ่งดําเนินการใน
ลักษณะของโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นหลัก
• โครงการชลประทานขนาดใหญ่ หมายถึง งานชลประทานเอนกประสงค์ที่ดําเนินการโดยกรมชลประทานในการจัดสร้าง
เขื่อนหรือแหล่งกักเก็บน้ํามีปริมาตรตั้งแต่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ผิวน้ําตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่
ชลประทานตั้งแต่ 80,000 ไร่ขึ้นไป
• โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึง โครงการชลประทานที่มีขนาดเล็กกว่าโครงการชลประทานขนาดใหญ่ คือ มี
แหล่งกักเก็บน้ําที่มีปริมาตรน้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือมีพื้นที่ชลประทานต่ํากว่า 80,000 ไร่
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