
ทะเบียนเกษตรกรทะเบียนเกษตรกร

ประกอบการเข้าร่วมมาตรการภาครฐัประกอบการเข้าร่วมมาตรการภาครฐั

@ @ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร



  โครงการตามมาตรการของรฐั ปี พ.ศ. 2562

1. โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63

• ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร ่ต่อครัวเรือน
2. ประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด 

• ข้าว

• ปาล์มน้ํามัน
• ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
• มันสําปะหลัง
• ยางพารา



  โครงการตามมาตรการของรฐั ปี พ.ศ. 2562

1. โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลกเกณฑและเงอนไข

• เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี (รอบที่ 1) ปีการผลิต 2562/63 และขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
• ช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ( ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครัวเรือน)
• ระยะเวลาโครงการ เริ่ม 1 สิงหาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563

• ภาคอื่นๆ ยกเว้นภาคใต้ เริ่ม 1 สิงหาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
• ใ ้ ิ่ 1 ิ 2562 30 2563• ภาคใต เริม 1 สิงหาคม 2562 – 30 เมษายน 2563



  โครงการตามมาตรการของรฐั ปี พ.ศ. 2562

2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาลม์น้ํามนั ปี 2562 - 2563 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลกเกณฑและเงอนไข

 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
 ช่วยเหลือครัวเรอืนละไม่เกิน 25 ไร่ (ปาล์มอายุ ไม่น้อยกว่า 3 ปี )
 การช่วยเหลือ

• ประกันรายได้ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ํามัน 18%) ที่กิโลละ 4 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดน้ํามันฯ
• ป ิ ี่ ไ ่ ่ ปี ี่ ้ ั 3 ปี (36 ื ) ใ ้ ่ ั ั ั• ปริมาณเฉลียไรตอปีของ สศก. เฉลียยอนหลัง 3 ปี (36 เดือน) ใชเทากันทุกจงัหวัด

(ผลผลิตเฉลี่ย 2,906 กิโลกรัม / ไร่ / ปี)
 ระยะเวลาโครงการระยะเวลาโครงการ 

• เริ่ม สิงหาคม 2562 – 30 กันยาย 2563
• โอนเงินงวดแรก 1 ตุลาคม 2562 งวดต่อไปจ่ายวันที่ 1 หรือ 16 หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนขึ้น



  โครงการตามมาตรการของรฐั ปี พ.ศ. 2562

3. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 



  โครงการตามมาตรการของรฐั ปี พ.ศ. 2562

3. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (ต่อ) 



  โครงการตามมาตรการของรฐั ปี พ.ศ. 2562

3. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (ต่อ) 

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ในพื้นทีป่ลก 23 จงัหวัด : ข้าวหอมมะลิพันธ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธ์ กข. 151. ขาวเปลอกหอมมะล ในพนทปลูก 23 จงหวด : ขาวหอมมะลพนธุขาวดอกมะล 105 และ พนธุ กข. 15  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด)

    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  นครพนม  บึงกาฬ  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ร้อยเอ็ด  เลย 
สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภ อดรธานี ชัยภมิ นครราชสีมา บรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สรินทร์      สกลนคร  หนองคาย  หนองบวลาภู  อุดรธาน  ชยภูม  นครราชสมา  บุรรมย  ยโสธร  ศรสะเกษ  สุรนทร

      อํานาจเจริญ  อุบลราชธานี
    - ภาคเหนือ : เชียงใหม่  เชียงราย  พะเยา
2 ้ ป ื ิ ื้ ี่ ้ ิ ั ์ ิ 105 ั ์ 15 ี่ป ใ ื้ ี่ป ื้ ี่ 23 ั ั2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพืนที : ขาวหอมมะลิพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ กข 15 ทีปลูกในพืนทีปลูกนอกพืนที 23 จังหวัด 
3. ข้าวเปลือกเจ้า : ข้าวเจ้าทุกพันธุ์ ยกเว้น 18 พันธุ์ (ข้าวอายุสั้น อายุต่ํากว่า 110 วัน คุณภาพต่ํา) ได้แก่
    พันธุ์ 75, พันธุ์ซี – 75, พันธุ์ราชินี, พันธุ์พวงทอง, พันธุ์พวงเงิน, พันธุ์พวงเงนิพวงทอง,พันธุ์พวงแก้ว

่ ่    พันธุ์ขาวปทุม, พันธุ์สามพราน 1, พันธุ์ 039 (อีกชื่อหนึ่งว่าพันธุ์เจ้าพระยาและพันธุ์ PSLC02001-240)
    พันธุ์โพธิ์ทอง, พันธุ์ขาวคลองหลวง, พันธุ์มาเลเซีย, พันธุ์เตี้ยมาเล, พันธุ์ขาวมาเล, พันธุ์มาเลแดง, พันธุ์เบตง
    พันธุ์อีเล็ป, รวมสายพันธุ์อื่นซึ่งพบว่ามีคุณลักษณะเชน่เดียวกับขา้วอายุสั้นที่ระบุนี้
4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี : พันธุ์ปทุมธานี 1
5. ข้าวเปลือกเหนียว : ข้าวเหนียวทุกพันธุ์



การจัดส่งขอ้มลูทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีให้ ธ.ก.ส.

โครงการช่วยเหลือต้นทนการผลิต ผ้ปลกข้าวนาปี ปี 2562/63 (ไรล่ะ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่)     โครงการชวยเหลอตนทุนการผลต ผูปลูกขาวนาป ป 2562/63 (ไรละ 500 บาท ไมเกน 20 ไร)

ตรวจสอบขอ้มูลได้ที่เมนรูายงาน > รายงานผลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกขา้วนาปี ปี 2562/63

ภาค/จงัหวดั
 บนัทกึ(รวม)  จดัชดุตรวจสอบ  ผา่นการตรวจสอบ  สง่ข้อมลูให้ ธกส. 

 ครัวเรือน  แปลง  เนือ้ที่ (ไร่)  ครัวเรือน  แปลง  เนือ้ที่ (ไร่)  ครัวเรือน  แปลง  เนือ้ที่ (ไร่)  ครัวเรือน  แปลง  เนือ้ที่ (ไร่) 

รวมทัง้ประเทศ 4,144,904 7,817,095 56,697,880.26 3,451,844 6,568,707   48,862,459.15   2,444,716   4,615,255   35,040,935.04   1,798,736   3,395,273   26,032,609.24 

สส 1 สสข.1 

จงัหวดัชยันาท
142,426 314,908 2,977,650.03 114,784 262,616 2,436,386.56 63,480 143,467 1,312,890.27 41,805 92,778 844,743.05 

สสข.2 

จงัหวดัราชบรุี
88,933 183,875 1,479,273.87 67,439 141,745 1,201,180.24 60,814 129,332 1,102,647.27 51,017 109,327 931,899.95 

3 สสข.3 

จงัหวดัระยอง
106,109 164,690 1,910,212.81 66,141 103,354 1,262,808.85 28,424 45,160 580,627.35 20,609 32,071 424,460.81 

สสข.4 

จงัหวดัขอนแก่น
2,911,797 5,416,328 37,700,983.66 2,624,255 4,942,005 34,311,730.23 1,917,080 3,603,809 24,910,049.60 

   

715,173 
1,351,612 8,809,829.10 

สสข.5 

จงัหวดัสงขลา
7,999 15,606 89,244.00 4,218 8,312 56,196.07 2,564 4,575 35,495.32              549              994 7,493.60 

สสข.6 

จงัหวดัเชียงใหม่
889,376 1,721,688 12,540,515.90 576,272 1,110,675 9,594,157.22 372,892 688,912 7,099,225.24 20,940 39,861 206,894.51 

@ @ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร



การจัดส่งขอ้มลูทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีให้ ธ.ก.ส.

โครงการช่วยเหลือต้นทนการผลิต ผ้ปลกข้าวนาปี ปี 2562/63 (ไรล่ะ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่)     โครงการชวยเหลอตนทุนการผลต ผูปลูกขาวนาป ป 2562/63 (ไรละ 500 บาท ไมเกน 20 ไร)

ผลการโอนเงิน 

วันที่ ส่งข้อมูล โอนเงิน

(ครัวเรือน)

ยอดเงิน คงเหลือ

ส่งข้อมูลสะสม (4 ครัง้) 1,890,098 - - -
14 ก.ย. 2562 - 279,615 1,614,397,50014 ก.ย. 2562 279,615 1,614,397,500
17 ก.ย. 2562 - 1,570,433 9,362,198,750

รวม 1 890 098 1 850 048 10 976 596 250 40 050รวม 1,890,098 1,850,048 10,976,596,250 40,050

หมายเหตุ : ยอดส่งข้อมูล 1,890,098 ครัวเรือน (นับรวม 4 ครั้ง)
้               ส่งข้อมูล 1,798,736 ครัวเรือน (ไม่นับซํา้)

@ @ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร



การรายงานความก้าวหน้าโครงการตามมาตรการภาครัฐ

แจ้งข้อมูลข่าวสารโครงการที่ http://farmer.doae.go.th

@ @ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร



การรายงานความก้าวหน้าโครงการตามมาตรการภาครัฐ (ต่อ)

แจ้งข้อมูลข่าวสารโครงการที่ http://farmer.doae.go.th

@ @ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร



การจัดส่งขอ้มลูทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีให้ ธ.ก.ส.

โครงการช่วยเหลือต้นทนการผลิต ผ้ปลกข้าวนาปี ปี 2562/63 (ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่) (ต่อ)    โครงการชวยเหลอตนทุนการผลต ผูปลูกขาวนาป ป 2562/63 (ไรละ 500 บาท ไมเกน 20 ไร) (ตอ)

ตรวจสอบขอ้มูลรายบุคคลได้ที่เมนูเข้าร่วมโครงการฯ > โครงการฯข้าวนาปี 2562/63 > ตรวจสอบรายชื่อที่ส่งให้ ธ.ก.ส.

** หรือ ตรวจสอบที่รายงาน ทบก 01-4  โดยสามารถตรวจสอบการส่งข้อมูล ธ.ก.ส. รายเขต/จังหวัด/อาํเภอ/ตาํบล (รายบุคคล)

@ @ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร



ผลการโอนเงินโครงการช่วยเหลือต้นทนุการผลิต ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 
(ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่)(ไรละ 500 บาท ไมเกน 20 ไร)

ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินรายบุคคลได้ที่เมนูเขา้ร่วมโครงการฯ > โครงการฯขา้วนาปี 2562/63 > ผลการโอนเงิน (ค้นหารายชื่อทั้งประเทศ)

ตรวจสอบขอ้มูลการโอนเงินตามที่ตั้งแปลงได้ที่เมนูเข้าร่วมโครงการฯ > โครงการฯข้าวนาปี 2562/63 > ผลการโอนเงิน (รายชื่อตามที่ตั้งแปลง)ู ู

@ @ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร



การแกไ้ขข้อมลู

กรณี ส่ง ธ.ก.ส. แล้ว
ไ ่ ้ไ ไ ้

กรณี ยังไมส่่ง ธ.ก.ส. 

ไม่สามารถแก้ไขได้

แก้ไขข้อมูลแปลง เนื้อที่เต็มเอกสาร เนื้อที่ปลกู ใช้ระบบการตีกลับข้อมูลตามปกติ
1. ชื่อผู้ใช้งานระดับอําเภอขอตีกลับข้อมูล
2 ชื่อผ้ใช้งานระดับเกษตรจังหวัดอนมัติการตีกลับข้อมล2.ชอผูใชงานระดบเกษตรจงหวดอนุมตการตกลบขอมูล
3. ชื่อผู้ใช้งานระดับอําเภอจัดชุดใหม่ บันทึกผลใหม่

แก้ไขข้อมูล - วันที่ปลกู 

วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว

แก้ไขข้อมูลในชุดติดประกาศ/ชุดตรวจสอบเดิมที่จัดไวแ้ล้ว 
และบันทึกผลผ่านไวแ้ล้ว ได้เลย โดยแก้ไขได้เพียง 1 ครัง้              - วนทคาดวาจะเกบเกยว 

               - พนัธุ์ข้าว

และบนทกผลผานไวแลว ไดเลย โดยแกไขไดเพยง 1 ครง

แก้ไขข้อมูลทุกกรณี ต้องมีแบบคําร้องขอแก้ไขข้อมูล 

ดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บ farmer.doae.go.thg



การแกไ้ขข้อมลู



การแกไ้ขข้อมลู

เกษตรกรขอแก้ไขข้อมูล



การแกไ้ขข้อมลู

เจ้าหนา้ที่ขอแก้ไขข้อมูล



  โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปี 2561/62 (ธ.ก.ส.) ส่งขอ้มลูให้แก้ไข

ผลการโอนเงิน 4,237,134 ครัวเรือน  

คงเหลือให้ตรวจสอบ 6,169 ครัวเรือน

ไ ้ ์ ั ั ื• ตรวจสอบได้สิทธิเกิน (ประสบภัย) 2,418 ครัวเรือน
• ไม่พบบัญชี 2 486 ครัวเรือนไมพบบญช 2,486 ครวเรอน
• ได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวฯ 60/61 เกินสิทธิ์ 1,265 ครัวเรือน

หมายเหตุ : ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2562

ธ ก ส ใช้ วลาในการดํา นินงาน อย่างน้อย 7 วัน               ธ.ก.ส. ใชเวลาในการดาเนนงาน อยางนอย 7 วน

               หากสิ้นสุดระยะเวลา จะไม่สามารถดําเนินการโอนเงินได้ทุกกรณี



Thank you.Thank you.

@ @ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร


