ประเด็นถาม-ตอบ
ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564/65
เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
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ข้าวอายุสั้น 18 พันธุ์ เข้าร่วมโครงการได้ไหมคะ
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2564/65 ได้
โดยข้าวอายุสั้น 18 พันธุ์ ต่อไปนี้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ดังนี้
1) พันธุ์ 75
2) พันธุ์ซี – 75
3) พันธุ์ราชินี
4) พันธุ์พวงทอง
5) พันธุ์พวงเงิน
6) พันธุ์พวงเงินพวงทอง 7) พันธุ์พวงแก้ว
8) พันธุ์ขาวปทุม
9) พันธุ์สามพราน 1 10) พันธุ์ 039 (อีกชื่อหนึ่งว่าพันธุ์เจ้าพระยาและพันธุ์ PSLC02001-240)
11) พันธุ์โพธิ์ทอง 12) พันธุ์ขาวคลองหลวง 13) พันธุ์มาเลเซีย 14) พันธุ์เตี้ยมาเล
15) พันธุ์ขาวมาเล 16) พันธุ์มาเลแดง
17) พันธุ์เบตง
18) พันธุ์อีเล็ป
รวมสายพันธุ์อื่น ซึ่งพบว่ามีคุณลักษณะเช่นเดียวกับข้าวอายุสั้นที่ระบุนี้
ข้าวหอมใบเตยเข้าร่วมโครงการได้มั้ยคะ
เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2564/65 ได้
จัดอยู่ในกลุ่มข้าวเปลือกเจ้า
กรณีเกษตรกรประสบอุทกภัย จะถูกตัดไม่ให้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ข้าว
และเงินชดเชยค่าเก็บเกี่ยวไหม มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไหมค่ะ
- เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติ และสามารถเข้าร่วมโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2564/65 (เฉพาะข้าวรอบที่ 1) ได้
- ส่วนเงินชดเชยค่าเก็บเกี่ยวไม่มีโครงการนี้ ในปี 2564/65
- ไม่มีหนังสือเป็นสายลักษณ์อักษร เป็นไปตาม มติ ครม. และสามารถติดตามข่าวนี้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=tVnI63jRcvQ นาทีที่ 18 เป็นต้นไป
กรณีเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร ต่อไปจะเชื่อมถึงรหัสทะเบียนบ้านด้วยไหมค่ะ
เพราะปัจจุบันดึงได้แต่ชื่อสกุล - เลขบัตร เลขที่บ้าน
- รับข้อเสนอ จะปรับแก้โปรแกรมให้ดึงข้อมูลรหัสทะเบียนบ้านมาเปรียบเทียบ/ตรวจสอบ ก่อนยืนยัน
ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง แต่การแก้ไขเลขรหัสบ้านหากไปซ้ําซ้อนกับคนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรอยู่แล้ว ต้องเรียกพบ
เกษตรกรก่อนการแก้ไขปรับปรุง
กรณีเนื้อที่เพาะปลูกเต็มพื้นที่ ไม่หักเนื้อที่ที่ไม่ได้ทําการเกษตรออก ถ้าเป็นสระน้ําบ่อน้ําหรือบ้านเรือน
ต้องหักไหมคะ เช่น พื้นที่ 20 ไร่ ทํานา 13 ไร่ บ่อน้ํา 5 ไร่ บ้าน 2 ไร่ ก็ต้องบันทึก เป็น 20 ไร่เต็ม
หรือ 13 ไร่
การบันทึกเนื้อที่ปลูก ต้องระบุเป็นตัวเลข ไร่ งาน ตารางวา โดยต้องหักเนื้อที่ที่ไม่ได้ปลูกออกจากตัวอย่าง
ต้องหักพื้นที่ที่เป็นบ่อน้ํา 5 ไร่ และบ้าน 2 ไร่ ขึ้นทะเบียนเนื้อที่ทํานาเป็น 13 ไร่
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การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีข้อเสนอแนะว่า กรณีสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้ว น่าจะทํา
โปรแกรมล็อคในระบบสารสนเทศไม่สามารถขึน้ ทะเบียนได้ ให้แจ้งเตือนว่าคนใดคนนึงได้ขึ้นทะเบียน
ไว้แล้ว ขอบคุณคะ
รับข้อเสนอไว้ ซึ่งต้องหารือกับ สศก. เพื่อไม่ให้ขัดกับระเบียบ แต่เรื่องระบบฯ อนาคตสามารถดําเนินการได้
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันก่อนเกิดภัย แบบนี้ต้องปรับปรุงทุกปี
ใช่ไหมครับ ซึ่งจะมาภายใน 3 ปี ไม่ได้ อาจจะทําให้ไม่ได้รับสิทธิในการช่วยเหลือใช่ไหมครับ
- การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น
- ต้องปรับปรุงทุกครั้งเมื่อมีการปลูกแล้ว 15 วัน หรือหากยืนต้นอยู่ต้องปรับปรุงทุกปี
- เกษตรกรไม่มาปรับปรุงข้อมูลติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (ข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบ ทบก.)
ในปีหน้า ขอเสนอให้สารสนเทศช่วยล็อควันเก็บเกี่ยว (หรือขึ้นข้อความเตือน)
สําหรับข้าวไวแสง ให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม (ทั้งในระบบ Farmbook และในระบบ ทบก)
รับข้อเสนอ และเตรียมพัฒนาระบบเพิ่มเติม
สอบถามกรณีเช่าปลูกไม้ยืนต้น ในพื้นที่ สปก. บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว สามารถดําเนินการ
เช่าพื้นที่ สปก. ได้หรือไม่คะ
- สามารถเช่าพื้นที่ สปก. ได้หรือไม่นั้น ให้เป็นไปตามระเบียบ ของ สปก.
- พื้นที่ ส.ป.ก. โดยเช่าที่ของผู้อื่น อนุโลมให้เกษตรกสามารถขึ้นทะเบียนได้
น้ําท่วมจิ้งหรีดเสียหาย ช่วยไหมครับ
สามารถช่วยเหลือได้ ช่วยเหลือโดยตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ข้อ 5.1 ด้านการดํารงชีพ (5.1.11 ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และเงินทุนสําหรับ
ผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัย เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน
11,400 บาท)
สอบถามค่ะ ขึ้นทะเบียนก่อนการเกิดภัย ถ้ารับแบบคําร้องมาก่อนเกิดภัย แต่ยังไม่ได้บันทึก
จะได้รับความช่วยเหลือมั้ยคะ
อยู่ระหว่างเสนอ กรมฯ พิจารณาในประเด็นนี้
อยากให้ขยายความการขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัยโดยดูจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
การขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัย ไม่ได้ดูจากปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ให้ดูจากข้อเท็จจริงว่าเกษตรกรได้
เพาะปลูกจริงและยังไม่ได้เก็บเกี่ยว แล้วได้ทําการขึ้นทะเบียนฯ ก่อนเกิดภัย
ข้าวพันธุ์แจสมิน รับขึน้ ทะเบียนปลูกข้าวได้หรือไม่
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นข้าวกลุ่มเดียวกับพันธุ์หอมพวงที่อยู่ในระบบหรือไม่
และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สอบถามประกันรายได้มันสําปะหลังค่ะ กรณี เกษตรกร ปลูก 10 พ.ค. 63 เก็บเกี่ยว 7 ม.ค. 64
ได้รับเงิน ประกันรายได้ ปี 63/64 แล้วปลูกใหม่ 20 ม.ค. 64 เก็บเกี่ยว 20 ก.ย. 64 ถ้าเรายืนยัน
รอบ 2 ไปแล้ว ระบบจะให้แปลงที่ปลูกปี 64 ไปขอรับความช่วยเหลือของโครงการ 64/65 ไหมค่ะ
หรือต้องปลูกใหม่แต่ไม่เกิน 31 มีนาคม 65 คะ
รับเสนอคณะอนุฯ เพื่อพิจารณา
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สรุปว่า ผลผลิตร่วงเสียหาย ช่วยไม่ค่ะ
ช่วยเหลือไม่ได้ครับ
กรณีหญ้าปูสนาม (ไม้ดอกไม้ประดับ) มีการขึ้นทะเบียน เช่น 3 ไร่ 2 งาน 50 ตรว.
การช่วยเหลือจะถูกตัดในส่วนของตรว.ทิ้งไป หากมีหลายแปลง ทําให้เกษตรกรเสียผลประโยชน์ค่ะ
ได้ปรับปรุงระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชให้สามารถบันทึกตารางวาได้แล้ว
ขอสอบถามกรณี เกษตรกรเช่าพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อทําการเกษตร ได้รับความเสียหายจาก
น้ําท่วม แต่ กชภอ. มีมติไม่ให้การช่วยเหลือ แต่ความจริงต้นข้าวได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม
หากไม่ให้การช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติ เกษตรกรก็จะได้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้
เพราะไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบภัยธรรมชาติ กรณีเช่นนี้จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
- การให้ความช่วยเหลือภัยธรรมชาติ เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) / จังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
- สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ หากเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี รอบที่ 1
เพราะเงื่อนไขโครงการประกันรายได้ไม่ได้กําหนดเรื่องการหักพื้นที่เกิดภัยพิบัติออก
ข้อเสนอแนะขอให้ระบบตัด เลขเอกสารสิทธิ์ที่ตรงกัน ใน ทบก. และ farmbook
ถ้าบันทึกในระบบให้แล้วขอให้อีกระบบ ไม่สามารถบันทึกได้
รับข้อเสนอ ปัจจุบันระบบจะตรวจสอบตอนจัดชุดของ Farmbook ก่อนนําเข้าระบบ ทบก.
(ให้น้ําหนักการปรับปรุงผ่านแบบ ทบก.01 หรือ ผ่านเจ้าหน้าที่เป็นหลัก)
มีกรณี ข้าวบันทึกเก็บเกี่ยว วันที่ 10 ตค 64 ถูกตัดส่ง ธ.ก.ส. และได้รับเงินแล้ว จะต้องตีกลับแก้ไข
ไหมครับ ถ้าแก้ไข ต้องแจ้งให้เกษตรกรนําเงินเข้ามาคืน ธ.ก.ส. ใช่ไหมครับ
ถ้าเก็บเกี่ยว 10 ต.ค. 64 และถูกส่ง ธ.ก.ส. แล้ว แสดงว่าไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวพันธุ์อื่น ไม่ต้องคืนเงิน
เพราะกรมฯ จะไม่ส่งข้อมูลข้าวหอมมะลิ (กข 15 และขาวดอกมะลิ 105) ที่เก็บเกี่ยวก่อน 15 ต.ค. 64
ไปให้ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ในการติดประกาศเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเพาะปลูกขอให้เน้นย้ําเจ้าหน้าที่ และ
เกษตรกรให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้รอบคอบ และมีความถูกต้อง ก่อนมีการลงนามใบติดประกาศ
และการบันทึกยืนยันข้อมูลในระบบ ทบก.
ระบบ geoplots ช่วงนี้เข้าไปวาดแปลงไม่ค่อยได้นะคะ error ตลอดค่ะ
อยู่ระหว่างการปรับปรุง จะเร่งดําเนินการให้สามารถใช้ได้โดยเร็ว
เรื่องการตีกลับแปลง แล้วไม่ได้เข้าไปแก้ไข กรมสามารถทําเป็น Notice แจ้งเตือนตอน log in
เข้าใช้งาน ทบก. ได้ไหมคะ ว่าท่านแจ้งตีกลับแปลงไว้ และยังไม่ได้ดําเนินการต่อ เพราะบางที
แจ้งตีกลับหลายแปลง แต่รอตีกลับ แล้วมีโอกาสที่จะลืมเข้าไปแก้ไขค่ะ
รับข้อเสนอ ในระบบ ทบก. จะมีรายงานให้ตรวจสอบอยู่แล้ว แต่ที่ต้องกดกรองข้อมูลเอง
เกษตรกรประสบภัย บันทึกในระบบภัยแล้ว อยู่ระหว่างประชุม กชภอ. แต่พบว่ามีการส่งข้อมูลให้
ธ.ก.ส. ไปแล้ว จะมีปัญหาอะไรไหมครับ
- ไม่มีปัญหาหากข้อมูลทั้ง 2 ส่วนไม่มีการแก้ไข เช่น จํานวนเนื้อที่ปลูก หรือชนิดพืช แต่หากมีการแก้ไข
ข้อมูลต้องทําการตีกลับระบบภัยธรรมชาติ แล้วตีกลับข้อมูลระบบ ทบก. เพื่อแก้ไขข้อมูล ทบก. ให้ถูกต้องก่อน
- หากมีโครงการหรือมาตรการใดๆ ของภาครัฐ ที่ต้องหักลบพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ข้อมูลการขึ้นทะเบียน
และข้อมูลภัยพิบัติจะถูกส่งไปให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดําเนินการตามเงื่อนไข
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กรณีห้ามลบครัวเรือน เกษตรกรมาแจ้งยกเลิกครัวเรือนก่อนหมดเวลาโครงการ (เช่น นาย ก. รับเงิน
ประกันเดือน ม.ค. 64 แล้วมาแจ้งยกเลิก ส.ค. 64 เพราะต้องการไปเข้าโครงการหน่วยงานอื่น)
กรณีให้ทําอย่างไร
ให้เกษตรกรกรอกแบบคําร้องขอยกเลิกทะเบียนเกษตรกร พร้อมระบุเหตุผล
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบของ ศสท. ในแต่ละโครงการ/มาตรการ อยากให้ ทําทําเนียบ
เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบแต่ละโครงการให้ด้วยเนื่องจากเวลาประสานงาน ขอคําแนะนํา จะได้ ประสานได้ถูกต้อง
ขอบคุณครับ (จาก พีรพล สุธงษา จ.เพชรบูรณ์)
1. กลุ่มทะเบียนเกษตรกร รับผิดชอบ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร การเชื่อมโยงข้อมูล
ทะเบียนราษฎร ระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช โครงการประกันภัยพืชผล (ข้าว และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามัน มีสมาชิก ดังนี้
1.1 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อํานวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร
1.2 นางสาวมนัชญา อุทัยฉาย (นัท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ (ระบบฯ ทบก.)
1.3 นางรังสี มุลิ (ยุ่ย) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระบบฯ ทบก. /ตัดข้อมูลประกันรายได้
ปาล์มน้ํามัน)
1.4 นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์ (โบ๊ท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(ระบบฯ ประกันภัย/ภัยธรรมชาติ)
1.5 นายภูบดี ศิวาวงศ์ (มายด์) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ระบบฯ ภัยธรรมชาติ)
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 02-9551640, 02-9551642, 02-5614820 เบอร์ภายใน 519, 528
2. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รับผิดชอบ ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
ระบบภูมิสารสนเทศ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2564/65 มีดังนี้
2.1 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
2.2 นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง (ลักษณ์) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ (GIS)
2.3 นายพิศาล สองมณี (พิศาล) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ (ประสานงานประกันรายได้ข้าว)
2.4 นายขัตติยะ (แทน) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ (GIS/geoplots)
2.5 นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน (ต้น) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ (ตัดข้อมูลประกันรายได้ข้าว)
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 02-579-6157 เบอร์ภายใน 169
3. กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล รับผิดชอบ แอปพลิเคชัน Farmbook ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ตลาดเกษตรกรออนไลน์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง โครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีสมาชิกดังนี้
3.1 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อํานวยการกลุ่มนวัตกรรมดิจิทัล
3.2 นายกฤษณะ พูลทรัพย์ (เปี๊ยก) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(ตัดข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/มันสําปะหลัง)
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 02-5793926 เบอร์ภายใน 176
ทําเนียบบุคคลากร : http://www.ictc.doae.go.th/?page_id=447
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กรณีลบครัวเรือน เนืองจากปี 63 มีการทํานาจริง แต่ปี 64 เกษตรกร ไม่มีแปลงที่ทํานาแล้ว
และยืนยันที่จะยกเลิกการเป็นเกษตรกร ทําไมถึงต้องเรียกเงินคืน
เนื่องจากเกษตรกรมีการแจ้งยกเลิกทะเบียนเกษตรกรก่อน 30 กันยายน 2564 ซึ่งยังมีการส่งข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. เป็นประจําทุกสัปดาห์ ทําให้ ธ.ก.ส. เข้าใจว่าเกษตรกรมีการยกเลิกแปลงไป
จึงมีการเรียกเงินคืน ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีการหารือกับ ธ.ก.ส. เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
เกษตรกรสามารถออกใบรับรองเองทางโทรศัพท์ ไม่ต้องมีลายเซ็นต์ นวส แล้วไปแจ้งแนบกับ
ชุด กษ 01 ได้เหรอคับ
เกษตรกรสามารถพิมพ์ใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากแอปพลิเคชัน Farmbook ได้เอง
เนื่องจากเป็นข้อมูลของเกษตรกรและข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในใบรายงานผลฯ เป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ
แล้ว ส่วนการแจ้งความเสียหาย แบบ กษ 01 ไม่จําเป็นต้องแนบใบรายงานผลฯ กับชุด กษ 01
เรื่องประกันรายได้มันสําปะหลัง ทําไมไม่ใช้ข้อมูลแค่วันเก็บเกี่ยวในการพิจารณาการเข้าร่วม
โครงการครับ แต่คุมด้วย อายุ 8-12 เดือน
เป็นเงื่อนไขของโครงการ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ตามหลักวิชาการมันสําปะหลังที่มีเปอร์เซ็นต์
แป้งที่ดีที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 8 – 12 เดือน ถ้ามีอายุมากกว่า 12 เดือน อาจเป็นมันสําปะหลังที่ไม่มีคุณภาพ
ประกันรายได้ข้าว กรณีปลูกข้าว 2 ชนิด เกษตรกรจะได้รับเงินเมื่อมีการเก็บเกี่ยว
ทั้งสองเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
ขึ้นอยู่กับ ธ.ก.ส. ในการพิจารณา/คํานวณเงิน และโอนเงินให้กับเกษตรกร
แต่ที่ผ่านมาถ้าข้อมูลทั้งสองแปลง ถูกส่งไป ธ.ก.ส. ก่อนจ่ายเงิน ธ.ก.ส. จะประมวลผลจ่ายในส่วนที่
เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุด ยกเว้นว่า ข้อมูลทั้งสองแปลงถูกส่งไปทันรอบจ่ายเงินไม่พร้อมกัน
ธ.ก.ส. จะไม่ทราบว่าเกษตรกรรายนี้จะมีแปลงที่ปลูกข้าวหลังจากนี้มาอีกหรือไม่
กรณีเกษตรกร 2 ราย ปลูกข้าวในพื้นที่เดียวกัน แต่ปลูกต่อกันในช่วงเวลานาปี สามารถได้รับสิทธิ
เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ทั้งคู่เลยหรือไม่
ได้เฉพาะคนที่ปลูกเป็นรายแรกเท่านั้น เพราะคนที่สองที่ปลูกต่อ ถือว่าเป็นการปลูกซ้ําแปลง
เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ
ที่เอกสารสิทธิ์ที่เป็น สปก. นส.3 สามารถ Link เข้าไปในระบบ ทบก. เหมือน นส.4 จ. ได้ไหมครับ
รับข้อเสนอ ปัจจุบันการให้บริการนี้ อยู่ระหว่างกรมที่ดิน ทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
รบกวนสอบถามเรื่องเกษตรกรไม่หักพื้นที่ บ้าน สระ กรมแจ้งว่าต้องคืนเงินที่ได้รับจากโครงการต่างๆ
จะเริ่มเรียกเงินคืนเมื่อไร เพราะเห็นกรมแจ้งหลายครั้งแล้ว
ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรติดต่อที่ ธ.ก.ส. สาขา เพื่อคืนเงินได้เลยไม่ต้องรอกระบวนการเรียกเงินคืน
เกษตรกรที่ มีประกันภัยนาข้าว เมื่อบันทึกในระบบภัยธรรมชาติเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จะส่งข้อมูล
ให้ ธ.ก.ส. เพื่อให้ ธ.ก.ส.จ่ายสินไหม ให้เกษตรกรอัตโนมัติ เกษตรกร ไม่ต้องไปติดต่อที่ ธ.ก.ส.
ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ ยกเว้น กรณีการโอนเงินมีปัญหา เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. จะประสานงานไป
กรณีที่เกิดการบันทึกข้อมูลแปลงซ้ํา (เบิ้ล) และได้ส่งข้อมูลส่ง ธกส ไปเรียบร้อยแล้ว ต้องทําอย่างไร
รอยืนยัน Blockcode จาก ธ.ก.ส กรณีแปลงซ้ํากัน หรือตีกลับข้อมูล แล้วทําการลบแปลง หากได้รับเงิน
เกินสิทธิ์ ต้องนําไปคืนที่ ธ.ก.ส. สาขา
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ขอสอบถาม การติด Block code มันสําปะหลัง กรณีเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ เช่น พื้นที่ 5 ไร่ เท่ากัน จํานวน 2 แปลง ในปีที่ผ่าน มา ธ.ก.ส. จะตีกลับให้ตรวจสอบ
ข้อมูล แล้วในปีนี้จะมีแนวทางอย่างไรไม่ให้เกษตรกรติด Block code ครับ เนื่องจากมีพิกัด GPS
แตกต่างกันเป็นคนละแปลงชัดเจนครับ
เนื่องจากพิกัด GPS เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นแปลงปลูกคนละแปลงกัน
ดังนั้น จึงต้องใช้การยืนยันจากเจ้าหน้าที่
กรณีเกษตรกรยื่นขึ้นทะเบียนและเจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลก่อนเกิดภัยพิบัติแต่กระบวนติดประกาศ
ตรวจสอบและผ่านประชาคมหลังวันประกาศภัยพิบัติ เกษตรกรสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือ
น้ําท่วมได้หรือไม่ และเจ้าหน้าที่สามารถรับแบบ กษ 01 ได้หรือไม่
อยู่ระหว่างเสนอกรมฯ
กรณี สปก. เป็นของพ่อ แบ่งให้ลูกๆ ทํากินเป็นสัดส่วนแล้ว แต่ยังไม่โอนสิทธิ์มีแนวทาง
การขึ้นทะเบียนอย่างไรคะ กรณีมีลูก หลายคนค่ะ
สามารถดูได้จากคู่มือ ทบก. ปี 2564 บทที่ 2 หน้า 20 ข้อ 11.3 การถือครองเป็น “อื่นๆ”
กรณีพื้นนาข้าวที่ประสบภัย แจ้งเสียหายและได้เงินแล้ว จะสามารถได้รับเงินชดเชยประกันราคาข้าวไหม
เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติ และสามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2564/65 สามารถติดตามข่าวนี้ได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=tVnI63jRcvQ นาทีที่ 18 เป็นต้นไป
อยากให้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของเกษตรกร ในใบประชาคม ต่อท้ายที่อยู่ของเกษตรกรเพิ่มด้วยครับ
เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่สามารถแสดงในใบติดประกาศได้ แต่จะเพิ่มข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ของเกษตรกรในรายงานฉบับของเจ้าหน้าที่ให้ต่อไป
ในกรณีคู่รักชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง แล้วอยู่ร่วมกัน แต่มีคนละทะเบียนบ้าน สามารถขึ้น
ทะเบียนได้ทั้งคู่ไหมคะ
ให้พิจารณาตามนิยามคําว่า “ครัวเรือน” ในคู่มือ หน้า 1
กรณีข้าวโพด นาย ก.ปลูกรอบที่ 1 แล้ว นาย ข. ปลูกซ้ําเป็นรอบที่ 1 ในพื้นที่เดียวกัน นาย ข.
จะได้รับค่าช่วยเหลือหรือไม่คะ
นาย ข จะไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะ จะได้เฉพาะคนที่ปลูกเป็นรายแรกเท่านั้น เพราะคนที่สองที่ปลูกต่อ
ถือว่าเป็นการปลูกซ้ําแปลง (รอบที่ 2)
อยากให้โฉนดในฟาร์มบุคกับ ทบก. ชนกันตั้งแต่บันทึกค่ะ และในเมนูติดตามแปลงอยากให้แสดงแค่ปี
ปัจจุบันค่ะ
รับทราบและเตรียมพัฒนาเพิ่มให้ต่อไป
การแจ้งภัยพิบัติ ในเรื่องเลขที่บัญชีของ ธ.ก.ส. ยกเลิกการพิมพ์เลขบัญชีได้ไหมค่ะ
ให้ ธ.ก.ส.ให้เลข 13 หลักโอนเงินเหมือนโครงการอื่นๆ เลยได้ไหมค่ะ
ยังยกเลิกไม่ได้ เพราะการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เป็นข้อกําหนด
ของ ธกส. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สําหรับโครงการอื่นๆ ทางภาครัฐมีค่าดําเนินการให้กับ ธ.ก.ส.
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ปัจจุบัน App. farmbook หายไป ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ แต่มีแอฟ Farmbook ที่ไม่ใช่ของ
DOAE ปรากฏ (กลัวจะทําให้เกษตรกรสับสน และกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไป) รบกวนทางกรมช่วย
ตรวจสอบแอป Farmbook ของกรมให้สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้เหมือนเดิมด้วยนะคะ
กําลังเร่งดําเนินการแก้ไข เบื้องต้นมีลิงค์ดาวน์โหลด APK ในเว็บ farmer.doae.go.th แล้ว
กรณีไม้ยืนต้น (พะยุง) กําหนดอายุของพืชในการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติมั้ยค่ะ
(เคสนี้ขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัยและอายุของไม้ที่ปลูก 4 เดือน)
กรณีไม้ผล ไม้ยืนต้น สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากปลูกไปแล้ว 30 วัน และให้ปรับปรุงข้อมูล
ปีละ 1 ครั้ง เมื่อสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ก็สามารถได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติได้
กรณีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ําหอม ในช่วงเวลา 3 ปีแรก จะมีการเช่าหน้าดินเพื่อปลูกไม้ผลอายุสั้น เช่น
ฝรั่ง และพืชผัก การเช่าหน้าดินแบบนี้สามารถขึ้นทะเบียนได้ไหมคะ (เจ้าของที่ปลูกมะพร้าว
และมาขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และปล่อยให้คนอื่นมาเช่าทําหน้าดิน)
รับข้อเสนอ ปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจสอบและบันทึกกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่เดียวกันในลักษณะ
พืชแซมข้ามครัวเรือนได้
หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ทํากินในทีด่ ิน ใช้กับ สปก.ที่ไม่ใช่ของตนเองหรือคนในครัวเรือน
ได้ไหมคะ เช่น ซื้อขายกันแล้วจะโอนสิทธิ์ไม่ได้ เช่าแต่โอนสิทธิ์ไม่ได้ ถ้าหากเจ้าหน้าที่รับขึน้
โดยมีผู้นําชุมชนรับรองมาว่าเกษตรกรที่นํามาขึ้นทะเบียนทํากินจริง จะมีผลทางกฎหมายกับ
เจ้าหน้าที่และผู้นําชุมชนหรือไม่คะ
หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ทํากินในที่ดิน ใช้ได้กับทุกเอกสารสิทธิ์เพื่อยืนยันว่าได้รับการยินยอม
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินในช่วงเวลานั้นและใช้ประกอบการขึ้น ทบก. เท่านั้น แต่จะมีผลทางกฎหมาย
ฉบับอื่นหรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง (ทําไมหน้างานจริงทุกที่ยัง ให้เกษตรกรเขียนแบบคําร้อง
ขอขึ้นทะเบียน แนบสําเนาเอกสารที่ดินทุกครั้งอยู่ครับ)
ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของแต่ละพื้นที่
แต่ในคู่มือได้กําหนดให้เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์แบบคําร้อง ทบก.01 เพื่อให้
เกษตรกรกรอกข้อมูลกิจกรรมการเกษตรในปีนั้นๆ กรณีที่ปรับปรุงข้อมูลผ่านอาสาสมัครหมู่บ้าน (อกม.)
ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบคําร้อง ทบก.01 เพื่อให้ อกม.ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลตามรายชื่อและแบบพิมพ์
ที่ได้รับ (ระบุในคู่มือ ทบก. ปี 2564 บทที่ 3 หน้า 26 ข้อ 2.1)
กรณีเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนเพาะปลูก แต่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามวันที่แจ้งเก็บเกี่ยวไว้ใน
ระบบสารสนเทศ และเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมหลังวันที่แจ้งเก็บเกี่ยวจริง เกษตรกรสามารถยื่นขอรับ
ความช่วยเหลือได้หรือไม่คะ
สามารถรับความช่วยเหลือได้ตามเหตุและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง
เอกสารการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกี่ปีสามารถทําลายได้ค่ะ
ข้อมูล ทบก. เอาไปใช้ในโครงการตามมาตรการภาครัฐมาโดยตลอด และมีหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง.
จะเรียกขอดูเอกสารอยู่ตลอดเวลา ควรเก็บไว้ให้ดีและควรเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

50

Q
A

51

Q

52

A
Q
A

53

Q
A

54

Q

A

55

Q
A

56

Q
A

กรณีต้นพุด เก็บเกี่ยวดอกก่อนเกิดภัย แต่ต้นยังอยู่แล้วต้นโดนน้ําท่วมตาย ทําไมถึงดึงข้อมูลแจ้ง
เสียหายในระบบ กษ 01 ไม่ได้คะ
กรณีที่เป็นไม้ผล หรือไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว ให้ใส่วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเป็นวันสุดท้ายของปีการผลิต
(ระบุในคู่มือ ทบก. ปี 2564 บทที่ 4 หน้า 38 ข้อ 5.11)
ขอสอบถามเรื่องการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติค่ะ ได้ช่วยเหลือพืชตายเพราะน้ําท่วม และแปลง
เกษตรบางส่วนโดนน้ําพัดกัดเซาะเป็นร่องลึก สามารถช่วยเหลือปรับเกลี่ยพื้นที่ตามหลักเกณฑ์
ปลีกย่อย ไร่ละ 800 บาท ได้อีกไหมคะ ถือเป็นการช่วยเหลือซ้ําซ้อนไหมคะ และคําว่าช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายโดยเหมาจ่ายหมายความว่าอย่างไรคะ
สามารถช่วยเหลือได้ ไม่ซ้ําซ้อน
ขอให้กรมชี้แจงในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับเอกสาร สปก. ในกรณีเช่า
หรือซื้อขายแต่โอนสิทธิ์ไม่ได้ให้ชัดเจนเป็นลายลักอักษรได้ไหมคะ เพื่อให้ง่ายต่อการขึ้นทะเบียนค่ะ
เพราะตอนนี้คลุมเครือมากค่ะ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ สปก. ได้กําหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้อยู่แล้ว
(ระบุในคู่มือ ทบก. ปี 2564 บทที่ 2 หน้า 20 ข้อ 11)
ส่วนการทําธุรกรรมเกี่ยวกับ เอกสาร สปก. ไม่ได้อยู่ในอํานาจของกรมส่งเสริมการเกษตร
สมุดทะเบียนเกษตรกรที่สํานักงานเกษตรอําเภอได้รับ ตอนนี้สมุดหมดนานแล้ว เมื่อไหร่กรมจะทําสมุด
ทะเบียนเกษตรกรให้ใหม่ครับ
อยู่ระหว่างจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร คาดว่าจะสามารถทยอยจัดส่งให้จังหวัดได้
ในเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
การประกันรายได้มันสําปะหลังเกษตรกรที่ปลูกก่อน 1 เมษายน 64 แต่ตอนนี้ทางระบบของกรม
ได้ดึงข้อมูลของ ปี 64/65 ไปแทน แทนทีจ่ ะดึงข้อมูลที่จะส่งให้ ธกส จะดึงข้อมูลของเกษตรกร
ที่ปลูกตั้งแต่ ตุลาคม 63 ถึง 31 มีนาคม 64 อย่างนี้จะให้เกษตรกรทําอย่างไรครับผม เพราะมี
เกษตรกรหลายรายที่ยังไม่ได้รับเงินประกันของปี 63/64 และไม่ได้ส่งข้อมูลให้ธกส ขอบคุณครับ...
รบกวนขอคําตอบด้วยนะครับ
เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการและผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ กรณีนี้กรอบงวดสุดท้าย
ให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยว 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป จึงส่ง ธ.ก.ส. ไปตามกรอบระยะเวลา แต่การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ งวดที่ 12 พิจารณาว่าให้ตัดแค่เกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยว 1 - 31 ต.ค.64
ดังนั้น เกษตรกรที่เก็บเกี่ยว 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไปจะได้รับสิทธิ์ ปี 64/65 แทน
สอบถามค่ะ...กรณีเกษตรกรเกี่ยวข้าวแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บข้าวออกจากแปลง แล้วเกิดอุทกภัยน้ํา
ป่าไหลหลาก น้ําป่าพัดข้าวที่เกี่ยวแล้วไปกับน้ํา สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มั้ยคะ
ไม่สามารถช่วยเหลือตามระเบียบฯ ได้ ให้นําเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เพื่อหาแนวทาง
การช่วยเหลือ
กรณีเกิดวาตภัยยางพาราโคล่นล้ม ในเขตพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เกษตรกรมายื่น กษ.01 กับ สนง.
กษอ. กรณีเช่นนี้ ต้องเป็น กยท หรือ กสก ที่เป็นผู้รับเรื่องดําเนินการค่ะ
ถ้าเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก็ช่วยเหลือได้
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กรณีสวน เช่น มะม่วง การตรวจภัยพิบัติเวลาน้ําท่วม ตรวจยากมากครับเพราะว่ามะม่วงตายยาก
ต้องใช้เวลาเป็น 1.5 - 2 เดือนกว่าจะตาย เช่น กรณีที่นา้ํ ท่วมสูง เเล้วการตรวจภัยต้องรีบไป
ตรวจรีบเยียวยา หลังประกาศภัย จะทําให้พื้นที่เสียหายลําบากครับ เกษตรกรไม่เข้าใจ เพราะว่า
ต้องให้เสียหาย ณ ขณะวันที่ไปตรวจ เเต่ถ้ามีตายหลังจากนั้นจะทําให้เกษตรกรไม่เข้าใจครับ
ไม่เหมือนข้าว พืชไร่ ที่ตายไวกว่า
ให้รายงานสถานการณที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ. รับทราบ ชี้แจง ตามหลักวิชาการ
เพื่อที่จะสามารถขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรณีที่พืชสวนได้รับความเสียหายหลังจากน้ําท่วม
ในระยะเวลาต่อไป
พืชผักอายุสั้นปลูก-เก็บเกี่ยว 30-45 วัน ถ้าปลูกทั้งปีต้องขึ้นทะเบียนทุกรอบเลยไหมครับ หรือควร
ระบุช่วงเวลาปลูก-เก็บเกี่ยวแบบไหนเพื่อให้ครอบคลุมภัยครับ
ต้องปรับปรุงทุกรอบการเพาะปลูก โดยเกษตรกรสามารถใช้แอปพลิเคชัน Farmbook ได้ด้วยตนเอง
กรณีที่ปลูกอยู่ในช่วงที่มีภัยก็สามารถได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติได้
ข้าวไร่ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไหม
ข้าวไร่ ไม่ใช่ชนิดพันธุ์ข้าว
ถ้าขึ้นทะเบียนพร้อมระบุชนิดพันธ์ข้าวแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้
จะเป็นไปได้มั้ยถ้าจะยกเลิกการจัดชุดประชาคมพืชอื่นๆ ที่ไม่ใช้พืชเศรษฐกิจ
รับข้อเสนอ แต่ปัจจุบันข้อมูลการขึ้น ทบก. ถูกนําไปใช้ประโยชน์หลายโครงการ การจัดชุดติดประกาศ
เป็นการลดข้อผิดพลาดและการตกหล่นของข้อมูล

