
ระเบียบวาระการประชุม 
การชี้แจงการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ 

ผ่านระบบ VDO Conference 
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏบิตัิการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

----------------------------------------------------- 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
           1.1 วัตถุประสงค์การประชุม 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
 2.1 การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตร ชาวนาเกลือทะเล (โดยผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร) 

2.2 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ การจัดส่งข้อมูล และความก้าวหน้าการจัดส่งข้อมูลในโครงการ 
      (โดยผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร : ศสท.) 

 2.2.1 โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63                 
2.2.2 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบท่ี 1 
2.2.3 โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 
2.2.4 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน ปี 2562 - 2563 
2.2.5  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 
2.2.6 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส้าปะหลัง ปี 2562/63 

2.3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชน้้าน้อยเพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วเขียว 
                           (โดยผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร : สสจ.) 
 2.4 ขั้นตอนการประมวลผลโอนเงินให้แก่เกษตรกรตามโครงการภาครัฐ (โดยผู้แทน ธ.ก.ส.) 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  3.1 ปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

----------------------------------------------------- 
 
 
 
                                                                                            กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
                                                                                      ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
                                                                                               โทร. 0 2579 1260 
 
 



@ ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำเกลือทะเลไทย (สลท.) กรมส่งเสริมกำรเกษตร

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกลือทะเลไทย

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้อง Operation room กรมส่งเสริมการเกษตร

1

วำระ 2.1



คณะกรรมการพฒันาเกลอืทะเลไทย (ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2411/2562 ลว.13 พ.ย.62)

@ ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำเกลือทะเลไทย (สลท.) กรมส่งเสริมกำรเกษตร

ประกอบด้วย :
- ประธานกรรมการ : ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร)
- รองประธานกรรมการ : รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีรับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริม   

และพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์  
- กรรมการ : หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรรมการและเลขานุการ : ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย

2

มีหน้าที่ :
1. ศึกษา และก าหนด แนวทาง มาตรการการพัฒนาเกลอืทะเลไทยทั้งระบบ
2. ก าหนด และจัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณ และบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจดัการเกลือทะเลไทย ให้เป็นไป

อย่างมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด
3. ก ากับ ดูแล และติดตามผลการปฏบิัตงิานตามแนวทางและมาตรการที่ก าหนด และรายงานผู้บริหาร
4. เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดส่งเอกสารและข้อมูลในส่วนทีเ่กี่ยวข้องตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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จัดตั้งส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาเกลอืทะเลไทย 
(ค าสั่งกรมสง่เสริมการเกษตร ที่ 1741 / 2562 ลว. 28 พ.ย.62)

@ ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำเกลือทะเลไทย (สลท.) กรมส่งเสริมกำรเกษตร

ประกอบด้วย :
- ท่ีปรึกษาส านักงาน : นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
- หัวหน้าส านักงาน : นายชาญยุทธ์ ภานุทัต ผชช. ด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
- รองหัวหน้าส านักงาน : นายวีรศักด์ิ บุญเชิญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร 

สนง.จังหวัดสมุทรสาคร
- นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ , น.ส.มณฑกาฬ ลีมา, น.ส.จริยา โลหะ, นายสิฎฐิพงษ์ สุริยการนต์, 

น.ส.จีรนันท์ ไทยสุชาติ, น.ส.ภัทราพร ช่วยเมือง 

3

มีหน้าที่ :
1. ท าหน้าที่หน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลอืทะเลไทย
2. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณ และบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจดัการเกลือทะเลไทย ให้

เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ
3. รวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาเกลือทะเลไทย
4. ประสานและด าเนินการเกีย่วกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลอืทะเลไทย
5. ดูแล และติดตามผลการปฏบิัติงานตามแนวทางและมาตรการทีก่ าหนด และรายงานคณะกรรมการพัฒนาเกลอืทะเลไทย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

@ ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำเกลือทะเลไทย (สลท.) กรมส่งเสริมกำรเกษตร

หลักเกณฑก์ารขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 นาเกลือสมุทร
นิยามศัพท์

เกลือสมุทร หมายถึง เกลือทะเลท่ีผลิตขึ้นโดยการน้าน้้าทะเลขึ้นมาตากแดดให้น้้าระเหยไปเหลือแต่ผลึกเกลือตกอยู่ 
โดยมีช่วงเวลาการท้าในช่วงฤดูแล้ง (1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน ของปีถัดไป) และเกลือสมุทร 1 เกวียน เท่ากับ 1,600 กิโลกรัม 
(น้้าหนักเกลือ ณ แปลงผลิต) รวมทุกรอบการผลิตตลอดฤดูกาล ประมาณ 5-7 รอบ 

การขึ้นทะเบียนผู้ท านาเกลือสมุทร ก้าหนดให้
วันเพาะปลูก คือ วันท่ีเร่ิมท้าการผลิต (วันท่ีปล่อยน้้าเข้าแปลง)
วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว คือ วันท่ีคาดว่าผลผลิตเกลือคร้ังแรกจะเก็บเกี่ยวได้
เนื้อที่ปลูก คือ พื้นที่ท้านาเกลือทั้งผืน
เนื้อที่เก็บเกี่ยว คือ พื้นที่ท้านาเกลือท้ังผืน
รหัสการผลิต คือ 1 ผลิตเกลือเม็ดอย่างเดียว 2 ผลิตเกลือเม็ดร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้้า
ผลผลิตที่คาดว่าจะไดร้ับ คือ เกลือเม็ดที่ผลิตได้ตลอดฤดูการผลิต

กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
การท้านาเกลือสมุทร : 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 เมษายน 2563
การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูล : หลังจากวันท่ีปล่อยน้้าเข้าแปลงแล้ว 1 วัน
การตรวจสอบข้อมูล/พื้นท่ี : หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง 60 วัน
การปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร : ตลอดท้ังปี 
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การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ต่อ)

@ ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำเกลือทะเลไทย (สลท.) กรมส่งเสริมกำรเกษตร

ข้อมูลพื้นท่ีท านาเกลือจากภาพถ่ายดาวเทียม ของ GISTDA ท้ังหมด ประมาณ 80,000 ไร่ 

ผลการขึน้ทะเบียนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร เกลือสมทุร ปี 2562 (ตามท่ีตัง้แปลง) ทัง้ปี 2562
วนัท่ีตดัยอดขอ้มลู 03 กมุภาพนัธ ์2563

เขต/จงัหวดั ครวัเรอืน แปลง เนือ้ท่ี (ไร)่
รวมทัง้ประเทศ 568 952 23,644.89
สสก.2 จงัหวดัราชบรุ ี 494 865 22,693.59

เพชรบรุ ี 182 450 10,949.90
สมทุรสงคราม 137 190 4,945.64
สมทุรสาคร 177 225 6,798.06

สสก.3 จงัหวดัระยอง 34 43 792.39
จนัทบรุ ี 9 10 215.62
ฉะเชิงเทรา 19 26 450.5
ชลบรุ ี 6 7 126.27

สสก.5 จงัหวดัสงขลา 40 44 158.91
ปัตตานี 40 44 158.91

ตามวันทีบั่นทกึ ปี 2562 (วันทีเ่ร่ิมบันทกึ1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62) 
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การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ต่อ)

@ ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำเกลือทะเลไทย (สลท.) กรมส่งเสริมกำรเกษตร

ข้อมูลพื้นท่ีท านาเกลือจากภาพถ่ายดาวเทียม ของ GISTDA ท้ังหมด ประมาณ 80,000 ไร่ 

ผลการขึน้ทะเบยีนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร เกลือสมุทร ปี 2562 (ตามทีตั่ง้แปลง) 

เขต/จงัหวดั ครวัเรอืน แปลง เนือ้ท่ี (ไร)่

รวมทัง้ประเทศ 96 186 4,046.92

สสข.2 จงัหวดัราชบรุ ี 74 158 3,497.15

เพชรบรุ ี 65 141 3,071.37

สมทุรสงคราม 4 9 159.25

สมทุรสาคร 6 8 266.53

สสข.3 จงัหวดัระยอง 22 28 549.77

จนัทบรุ ี - - -

ฉะเชิงเทรา 16 26 423.50

ชลบรุ ี 6 7 126.27

สสข.5 จงัหวดัสงขลา - - -

ปัตตานี - - -

ตามกรอบฤดูการผลิตเกลือ ปี 2562 (วันทีเ่ร่ิมท าการผลิต 1 พ.ย.62  - 30 เม.ย. 63)
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โครงการสนับสนุนต้นทนุการผลิตให้เกษตรกรผูป้ลกูข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63

เงื่อนไขโครงการฯ

เกษตรกร ที่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63
- ภาคอื่น ๆ ยกเว้นภาคใต้ : ปลูกระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2562
- ภาคใต้ : ปลูกระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

การช่วยเหลือ : ช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไมเ่กิน 20 ไร่

หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน (**ช่วยเหลือทุกพันธุ์ข้าว**)

ระยะเวลาโครงการ : เริ่ม 1 สิงหาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563

การส่งข้อมูล

จ านวนแปลง : 8,491,239 แปลง

เนื้อที่ปลูก : 60,597,448 ไร่

จ านวนครัวเรือน : 4,457,113 ครัวเรือน

ส่งข้อมูลทั้งหมดจ านวน 24 ครั้ง

การโอนเงินชดเชย

จ านวนเงิน 

25,802.83 ล้านบาท

โอนเงินชดเชย
จ านวน 4,398,451 ครัวเรือน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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จ ำแนกตำมชนิดข้ำว

โครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2562/63 รอบที่ 1

เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2562/63 รอบที่ 1
- ภาคอื่นๆ ยกเว้นภาคใต้  ปลูกระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2562 
- ภาคใต้ ปลูกระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 

ชนิดข้ำว รำคำประกันรำยได้ 
(บำท/ตัน)

ครัวเรือนละไม่เกิน
(ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย (กก.ต่อไร่)
รำยประเทศ ที่ควำมชื้น  15%

ข้ำวเปลือกหอมมะลิ 15,000 14 362
ข้ำวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 16 450
ข้ำวเปลือกเจ้ำ 10,000 30 611
ข้ำวเปลือกหอมปทุมธำนี 11,000 25 687
ข้ำวเปลือกเหนียว 12,000 16 395

ก ำหนดรำคำและปริมำณประกันรำยได้
- กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ได้สิทธิ์ไม่เกินจ านวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด
- เมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่ก าหนดไว้สูงสุด
- ได้สิทธิ์ตามล าดับตามระยะเวลาที่แจ้งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวแต่ละชนิดพันธุ์

เงื่อนไขโครงกำรฯ กำรจัดส่งข้อมูล
จัดส่งข้อมูลแล้ว จ ำนวน 13 ครั้ง

จ ำนวน 4,414,513 ครัวเรือน
จ ำนวน 8,370,419 แปลง
เนื้อที่ปลูก 59,931,293.96  ไร่ 
ผลผลิต 26,377,474.85 ตัน

กำรโอนเงินชดเชย

กำรโอนเงินชดเชยแล้ว
จ ำนวน 901,263 ครัวเรือน 

จ ำนวนเงิน 18,816 ล้ำนบำท

ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มกราคม 2563

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2563

วำระ 2.2.2

ยกเว้น ข้าวอายุสั้น (คุณภาพต่ า) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จ านวน 18 พันธุ์



โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63
- เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 รอบที่ 1
ภาคอื่นๆ ยกเว้นภาคใต้ ปลูกระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2562 
ภาคใต้ ปลูกระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563  
** ช่วยเหลือทุกพันธุ์ข้าว ไร่ละ 500 บาท 
ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครัวเรือน **
- พื้นทีเ่พาะปลูกท่ีได้รับต้องไม่ซ้้าซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
ที่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยยีวยาผูป้ระสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล เว้นแต่เกษตรกร
จะน าพื้นที่ประสบภยันั้นไปแจ้ง กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพาะปลกูข้าวใหม่ทันในช่วงเวลา
- ระยะเวลาโครงการ : ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563
- ส่งข้อมูลทุกวันศุกร์

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 และข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ที่ประสบภัยพิบัติ ปี 2562/63 (ข้อมูลสะสม)

จ้านวนส่งข้อมูล

ครัวเรือน ไร่

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 62/63

ผู้ประสบภัยพิบัติ 
(กษ02)

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 62/63

ผู้ประสบภัยพิบัติ (กษ02)
(พื้นที่เสียหาย)

ครั้งที่ 1(ข้อมูล วันที่ 16 ธค 62) 4,202,816 607,075 56,549,794.82 6,116,217.90

ครั้งที่ 2 (ข้อมูล วันที่ 17 มค 63)
4,451,922

709,522
60,372,065.33

6,951,941.42

ครั้งที่ 3 (ข้อมูล วันที่ 24 มค 63) 4,453,880 721,141 60,391,501.07 7,080,905.17

ครั้งที่ 4 (ข้อมูล วันที่ 31 มค 63) 4,455,185 727,919 60,401,359.50 7,198,441.92

ผลการโอนเงิน ธกส. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค 63

ครัวเรือน จ้านวนเงิน (ล้านบาท)

3,256,306 18,361.19
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การโอนเงินชดเชย

งวดที่ 1
โอนส าเร็จ จ านวน 276,964 ครัวเรือน 

1,459 ล้านบาท

งวดที่ 2
โอนส าเร็จ จ านวน 294,496 ครัวเรือน 

1,261 ล้านบาท

ภาพรวม
จ านวน 328,797 ครัวเรือน

2,720 ล้านบาท

เงื่อนไขโครงการฯ 

เกษตรกร : ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาลม์น้ ามัน โดยช่วยเหลือ

ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาลม์ทีใ่ห้ผลผลิตแลว้ 
มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี
ระยะเวลาการจ่ายเงิน : 
* ก าหนดจ่าย 8 งวด ระยะเวลางวดละไม่น้อยกว่า 45 วัน 
เร่ิมงวดแรก 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
งวดที่ 1 ข้อมูลโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน ปี 2561 และข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน ปี 2561 ไม่มีเอกสารสิทธิ์
งวดที่ 2 – งวดที่ 3 ใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน ปี 2562
งวดที่ 4 – งวดที่ 5  ใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน ปี 2562
และเฉพาะเพ่ิมเติม ปี 2563 
งวดที่ 6 – งวดที่ 8 ใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน ปี 2563

ราคาเป้าหมาย :
ผลปาล์มทะลาย 4 บาท/กิโลกรัม (คุณภาพน้ ามัน 18 %)

ผลผลิตเฉลี่ย : 
ทั้งประเทศ = 2,906 กิโลกรัม/ไร่/ปี (งวดละ 363.25 กิโลกรัม/ไร)่

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาลม์น้ ามัน ปี 2562 -2563

การจัดส่งข้อมูล

งวดที่ 1 : จ านวน 280,563 ครัวเรือน 468,209 แปลง เนื้อที่ให้ผลผลิต 3,792,084 ไร่ 

งวดที่ 2 : จ านวน 299,330 ครัวเรือน 512,618 แปลง เนื้อที่ให้ผลผลิต 4,400,034 ไร่ 

งวดที่ 3 : จ านวน 316,912 ครัวเรือน 545,492 แปลง เนื้อที่ให้ผลผลิต 4,693,198 ไร่ 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

งวดที่ 3
ราคาสูงกว่าเป้าหมาย ไม่มีส่วนต่าง

งวดที่ 4 : จ านวน 320,447 ครัวเรือน 551,230 แปลง เนื้อที่ให้ผลผลิต 4,740,731 ไร่ 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
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การโอนเงินชดเชยแล้ว จ านวน 87,329 ครัวเรือน จ านวนเงิน 271.28 ล้านบาท



การโอนเงินชดเชยแล้ว จ านวน 5,482 ครัวเรือน

จ านวนเงิน 134.19 ล้านบาท



โครงการส่งเสริมการปลูกพืชน า้นอ้ยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี ยงสัตว์, ถั่วเขียว)

เงื่อนไขโครงการฯ 

• เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/ฝนแลง้ หรือ
อุทกภัย ปี 2562 ที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงและได้รับ
การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

• เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
(1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์) ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ
กรมส่งเสริมการเกษตร

• เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
• เกษตรกรควรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือถั่วเขียวใน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมตามคําแนะนําทางวิชาการได้แก่ 
ช่วงเดือนตุลาคม–15 มกราคม 2563โดยแต่ละแปลงที่
เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกปลูกได้เพียงชนิดเดียว 
แต่หากเกษตรกรมีแปลงเข้าร่วมมากกว่า1 แปลง 
สามารถเลือกปลูกได้ทั้ง2 ชนิดพืช

การจัดหาเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูก

• เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควรใช้ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมของหน่วยงานราชการ

• เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวของหน่วยงานราชการ
• เกษตรกรควรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือถั่ว

เขียวในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามคําแนะนําทาง
วิชาการได้แก่ ช่วงเดือนตุลาคม – 15 มกราคม 
2563โดยแต่ละแปลงที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
เลือกปลูกได้เพียงชนิดเดียว แต่หากเกษตรกรมี
แปลงเข้าร่วมมากกว่า1 แปลง สามารถเลือก
ปลูกได้ทั้ง2 ชนิดพืช

การจ่ายเงินให้เกษตรกร

ศสท. กรมส่งเสริมการเกษตร ประมวลผลข้อมูล
จัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ถั่ว
เขียวที่ได้รับรองสิทธิ์แล้วส่งให้กับสํานัก
งบประมาณและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อตรวจสอบประมวลผลและ
โอนเงินสมทบเป็นค่าเมลด็พันธุ์ให้กับเกษตรกร

รายละไม่เกิน 20 ไร่
• ข้าวโพดเลี ยงสัตว์  จ้านวน 245 บาท/ไร่
• ถั่วเขียว             จ้านวน 200 บาท/ไร่

• เอกสารคู่มือโครงการ https://bit.ly/36xds4L

วาระ 2.3
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โครงการส่งเสริมการปลูกพชืใช้น ้าน้อยเพือ่สร้างรายไดแ้ก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี ยงสตัว,์ ถั่วเขียว)
(ตามแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยาเกษตรกร ผู้ประสบภัยฝนทิ งช่วงและอุทกภัยปี 62)

หลักการ
ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยให้สามารถกลับมาเพาะปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้ในฤดูแล้ง
คือ การปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ และถั่วเขียวในพื นที่ที่เหมาะสม โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินสด
โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

เป้าหมาย เกษตรกร 
150,000 ครัวเรือน
พื นที่ 1.4 ล้านไร่

หลักเกณฑ์

ร่วมโครงการตามความสมัครใจ • เกษตรกรต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
• เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

(1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์) ขึ นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
• เป็นเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ งช่วง/ฝนแล้ง หรืออุทกภัย ปี 2562ฯ
• มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 
100,000 ครัวเรือน
พื นที่ 1.0 ล้านไร่ 

ถั่วเขียว
50,000 ครัวเรือน 
พื นที่ 0.4 ล้านไร่

คุณสมบัติ

> เกษตรกรที่ประสบภัยเสียหายสิ นเชิง (แล้ง/ฝนทิ งช่วง/น ้าท่วม) ปี 62
และได้รับการชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

> ช่วยเหลือไม่เกิน 20 ไรข่องพื นที่เสียหาย และเป็นพื นที่ท่ีมีเอกสารสิทธิ์
> อัตราช่วยเหลือ ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 245 บาท/ไร่ และ ถั่วเขียว 200 บาท/ไร่
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แผนที่โครงการ

ภาคใต ้

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก
ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

ภาคเหนอื

จ้านวน 39 จังหวัด
1. สุพรรณบุรี
2. นครสวรรค์
3. นครราชสีมา
4. ชัยภูมิ
5. อุทัยธานี
6. อุตรดิตถ์
7. สระบุรี
8. ลพบุรี
9. ขอนแก่น
10. สระแก้ว
11. บุรีรัมย์
12. พิษณุโลก
13. พิจิตร
14. เพชรบูรณ์
15. ศรีสะเกษ
16. สุรินทร์
17. ก้าแพงเพชร
18. เชียงราย

จ้านวน 39 จังหวัด
19. พัทลุง 37. ตราด
20. น่าน                  38. กาญจนบุรี
21. สุโขทัย               39. ราชบุรี
22. มหาสารคาม
23. มุกดาหาร
24. แม่ฮ่องสอน
25. อ้านาจเจริญ
26. ร้อยเอ็ด
27. แพร่
28. ยโสธร
29. อุบลราชธานี
30. สกลนคร
31. เชียงใหม่
32. อุดรธานี
33. กาฬสินธุ์
34. นครพนม
35. ล้าปาง
36. หนองคาย
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โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อย
เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ข้าวโพดเลี ยงสัตว์, ถั่วเขียว)

ผลการด าเนินงาน
โครงการ

จ้านวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ (ครัวเรือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 2563)

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น ้าน้อย 
- ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ (4,514 ครัวเรือน)
- ถั่วเขียว (7,740 ครัวเรือน)

12,085

ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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มาตรการโครงการประกันรายได้ผลผลิตการเกษตร 
ปีการผลิต 2562/63

ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ

วาระ 2.4



2.กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

จ านวนเกษตรกร 4.31 ล้านครัวเรือน

1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

3.งบประมาณ

ฝ ่ายกจิการนโยบายร ฐั

แนวทางด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2562/63
รอบท่ี 1

4.คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

4.1 คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ

มี 2 คณะ

4.2 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนด
(นบข.)

เกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

5. การชดเชยส่วนต่าง

1. ชดเชยต้นทุนเงิน 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน (ธ.ก.ส.)+1 = 2.40

เป็นเงิน  502.58 ล้านบาท
2. ค่าบริหารจัดการโครงการ รายละ 5 บาท 

วงเงิน 4.46 ล้านบาท

การสนับสนุน6.

วงเงินงบประมาณ
ที่จ่ายให้เกษตรที่ขึ้นทะเบียน
จ านวน 20,940.84 ล้านบาท

1.1 จ่ายเงินชดเชยสว่นต่างรายได้ให้แก่
เกษตรกรผู้ปลกูขา้ว ปีการผลิต 2562/63
ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมสง่เสริม
การเกษตร 

1.2 ระยะเวลาโครงการ
- เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 62 – ต.ค. 63

เริ่มใช้สิทธิ 15 ต.ค. 62 – 28 ก.พ. 63  
- ภาคใต้ถึง 31 พ.ค. 63 

เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันเก็บเกี่ยว
(เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันเก็บเกี่ยวให้ใช้

สิทธิตั้งแต่เริ่มโครงการ)

ปีการผลิต 2562/63 รอบท่ี 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร  

วาระ 2.4
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เงินชดเชย 
= ราคาประกัน - ราคาตลาดอา้งอิง X ผลผลิต

(ผลผลิตไม่เกินอัตราที่โครงการก าหนด) 

โอนเงิน

- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของเกษตรกร

รับข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวจาก

กรมส่งเสริมการเกษตร
(กสก.)

ประมวลผลข้อมูลเกษตรกร
- พื้นที่การผลิต
- ค านวณปริมาณผลผลิต
- ค้าหาเลขที่บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.

ค านวณเงิน
ชดเชยตามสิทธิ์

ปรับปรุง
ข้อมูล

รายงานผล

- รายงานผลการโอนเงินข้ึนระบบงานรองรับนโยบายรัฐ

ประมวลผล
ข้อมูลเกษตรกร

รับข้อมูลการ
ขึ้นทะเบียน

- ข้อมูลที่ผิดปกติประสาน กสก.
- กรณีไม่พบเลขที่บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
แจ้งให้สาขาตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรสามารถเปิดบัญชีได้ที่ส านักงาน 
ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ตามสิทธิ์

http://chongkho.inbaac.com
- เกษตรกรตรวจสอบผลการโอนเงินของตนเองได้ที่ เว็บไซต์

- รายงานผลการโอนให้กรมการค้าภายใน

Scan QR Code
เพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิ* แจ้งรายละเอียดวงเงินจ่ายและ

รายชื่อเกษตรกร ให้กับ ธ.ก.ส.สาขา

ขั้นตอนการโอนเงินให้เกษตรกร
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 16

ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ



1.1 เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังที่ขึ้นทะเบียน
1.2 ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และต้องเป็นพื้นที่

1.3 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 3,527 กิโลกรัม/ไร่
1.4 ราคาเป้าหมายจากการขายหัวมันส าปะหลังสด

1.5 เงินค่าประกันรายได้ = (ราคาเป้าหมาย – ราคาอ้างอิง)

1.6 ระยะเวลาใช้สิทธิ์ ตามการเก็บเกี่ยวท่ีระบุไว้ใน
ทะเบียนเกษตรกร จ่ายเงินส่วนต่างราคาประกัน

2.กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ทีข่ึ้นทะเบียนกับ  

กรมส่งเสริมการเกษตร

จ านวนเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน

ปลูกมันส าปะหลังที่ให้ผลผลิตแล้ว

1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เชื้อแป้ง 25% ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท

คูณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน)

ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยเร่ิมจ่าย
คร้ังแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2562

4.คณะกรรมการและคณะท างาน

4.1 คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ
มี 2 คณะ

4.2 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนด

มันส าปะหลัง (นบมส.)

งบจ่ายเกษตรกร

โดย ธ.ก.ส. ส ารองจ่ายไปก่อน

งบประมาณภายใน 2  ปี
และให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรร

3.งบประมาณ 9,671.58 ล้านบาท

เป็นเงิน 9,442.34 ล้านบาท

ฝ ่ายกจิการนโยบายร ฐั

แนวทางด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปีการผลิต 2562/63

5.

คร้ังสุดท้าย   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ขั้นตอนการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง
ปีการผลิต 2562/63

เกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง
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เงินชดเชย 
= (ราคาเป้าหมาย – ราคาตลาดอา้งองิ) X ผลผลิต

(ผลผลิตต่อไร่ที่โครงการก าหนด= 3,527 กก.) 

โอนเงิน

- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของเกษตรกร

รับข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร
ชาวไร่มันส าปะหลังจาก
กรมส่งเสริมการเกษตร

(กสก.)

ประมวลผลข้อมูลเกษตรกร
- ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน
- ค้าหาเลขที่บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.

ค านวณเงิน
ชดเชยตามสิทธิ์

ปรับปรุง
ข้อมูล

รายงานผล

- รายงานผลการโอนเงินข้ึนระบบงานรองรับนโยบายรัฐ

ประมวลผล
ข้อมูลเกษตรกร

รับข้อมูลการ
ขึ้นทะเบียน

ผู้จัดท ำ: ฝ่ำยกิจกำรนโยบำยรัฐ

- ข้อมูลที่ผิดปกติประสาน กสก.
- กรณีไม่พบเลขที่บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 
แจ้งให้สาขาตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรสามารถเปิดบัญชีได้ที่ส านักงาน 
ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ตามสิทธิ์

http://chongkho.inbaac.com
- เกษตรกรตรวจสอบผลการโอนเงินของตนเองได้ที่ เว็บไซต์

- รายงานผลการโอนให้กรมการค้าภายใน

Scan QR Code
เพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิ* แจ้งรายละเอียดวงเงินจ่ายและ

รายชื่อเกษตรกร ให้กับ ธ.ก.ส.สาขา

ขั้นตอนการโอนเงินให้เกษตรกร
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันมนัส าปะหลัง ปีการผลิต 2562/636

วาระ 2.4



ฝ ่ายก ิจการนโยบายร ฐั  ธนาคาร เพ ื่อการ เกษ ตรและสหกรณก์าร เกษ ตร

ธ.ก.ส.
เป็นมากกว่าธนาคาร

เพื่อสร้างความย่ังยืนของภาคเกษตรไทย

“เป็นส่วนงานที่สนับสนุนภารกิจธนาคารเพื่อตอบสนองต่องานนโยบายของรัฐบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน”

วาระ 2.4


