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กรมส่งเสริมการเกษตร   สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
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แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลการขึ นทะเบียนผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553/54 
โครงการประกันรายได้เกษตรกร  

 
1.ความเป็นมา 

  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื อชี แจงแนวทางการติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี การ
ผลิต 2553/54 เมื อว ันที 22 กันยายน 2553 ณ ตึกสันติไมตรี  ทําเนียบรัฐบาล  รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ 
สุวรรณคีรี ) ได้มอบนโยบายในการติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 ความตอนหนึ งว่า 
“ การจัดทําโครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื อต้องการให้เกษตรกรมีชีวิตที ม ั  นคง มีหลักประกันที ชัดเจน 
สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างย ั  งยืนและมั  นคงด้วยการช่วยเหลือด้านการชดเชยราคาสินค้าเกษตร 
ให้เกษตรกรในระดับหนึ ง และเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั  วถึง อีกทั  งรัฐบาลไม่ต้องแบกรับภาระ 
การเก็บสินค้าเกษตรที เสื อมสภาพ 
  โครงการประกันรายได้เกษตรกร จะดําเนินช่วยเหลือเกษตรกรผู ้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี  ยงสัตว์ และ
มันสําปะหลัง  ซึ งการดําเนินโครงการจะมีความสําคัญในทุกขั  นตอนตั  งแต่ การขึ นทะเบียนเกษตรกร การประชาคม
และการออกใบรับรอง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลเป็นผู ้ตรวจสอบความถูกต้องของการขึ น
ทะเบียน จนถึงการออกใบรับรองให้กับเกษตรกรที เข้าร่วมโครงการ   และมีธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเป็นผู ้ท ําสัญญา  และจ่ายเงินการชดเชยส่วนต่างราคาใหแ้ก่เกษตรกรตามที รัฐบาลกําหนด  ซึ งการดําเนิน
โครงการพบว่ามีจุดอ่อนและมีข้อบกพร่องเกิดขึ นบ้าง โดยอาจเกิดจากเจตนาและไม่เจตนา เกษตรกรบางรายไม่ 
เข้าร่วมโครงการ เนื องจากไม่มั  นใจว่าโครงการประกันรายได้จะเกิดขึ นได้จริง ซึ งในหนึ งปี 2552/53 ที ผ่านมามี
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมีมากกว่าสามล้านครัวเรือน  แต่ในปี 2553/54นี เกษตรกรที ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ  แต่
ได้เห็นประโยชนข์องโครงการแล้วก็จะขอเข้าร่วมโครงการ  ส่วนเกษตรกรที เคยเข้าร่วมโครงการแล้วอาจปรับ
วิธีการขึ  นทะเบียนให้สามารถใช้สิทธิ  เพิ  มมากขึ  นจากเดิม ดังนั  นการตรวจสอบจึงต้องมีความละเอียดรอบครอบ 
เน้นการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ตามที กําหนด หากมีการวางระบบการขึ  นทะเบียนและการตรวจสอบที 
ดี   ปัญหาที ตามมาก็จะน้อยลง แต่หากมีปัญหาก็ขอให้ช่วยกันแก้ไขหรือรวบรวมเพื อนําเสนอแนวทางที มี
ประสิทธิภาพ เพื อใหก้ารจ่ายเงินส่วนต่างราคาถึงมือเกษตรกรที ดําเนินการเพาะปลูกเป็นไปอย่างทั  วถึงถูกต้องตาม
ความเป็นจริง” 

  กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานที รับผิดชอบในการขึ  นทะเบียนเกษตรกร จ ําเป็นต้อง
ดําเนินการการขึ  นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นไปตามคู่มือการขึ  นทะเบียนอย่างเคร่งครัด และให้ความสําคัญในการ
ตรวจสอบข้อมูลการขึ  นทะเบียนเกษตรกรตามโครงการดังกล่าว จึงได้จัดทําแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลการขึ  นทะเบียนเกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื อให้เจ้าหน้าที ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
 
 



 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื อใหไ้ดข้้อมูลการขึ  นทะเบียนเกษตรกรถูกต้องตามความเป็นจริง  
2. เพื อให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงการแจ้งข้อมูลที ถูกต้องตามความเป็นจริงในการขึ  นทะเบียน 
3. เพื อให้เจ้าหน้าที  ทุกระดับไดใ้หค้วามสําคัญในการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที เข้าร่วม

โครงการก่อนการบันทึก   
 

3.เป้าหมาย     เพื อใหไ้ดข้้อมูลการขึ  นทะเบียนเกษตรกร ปี 2553/54 ทั  ง 3 ชนิดพืชที ถูกต้อง    
 

4.แนวทางการตรวจสอบข้อมุล  
    จากการติดตาม นิเทศการขึ  นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจทั  ง 3 ชนิด สามารถสรุปสาเหตุที 
คาดว่าอาจทําให้ข้อมูลการขึ  นทะเบียนผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ดังกล่าวคลาดเคลื อนดังนี   
  1  เกษตรกรแจ้งพื  นที ปลูกเกินจริง  
  2. เกษตรกรแจ้งขึ  นทะเบียนซํ  าซ้อน กรณีครอบครัวขยาย  : ครอบครัวเดียวกันแยกยื  น  

3. เกษตรกรขึ  นทะเบียนซํ  าซ้อน กรณีผู ้ เช่า และผู ้ให้เช่า (เช่าแบบไม่มีสัญญา)  
4. พื  นที นอกเอกสารสิทธิ    รายใหม่ และขึ  นทะเบียนซ้อน โดยใช้ ภบท 5 เป็นเอกสารแสดงสิทธิ   

และเจ้าหน้าที บันทึกลงในระบบสารสนเทศไม่ถูกต้อง 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกร มีแนวทางและวิธีการดําเนินการดังนี   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



เข้าระบบรายงาน ทพศ . ด้วย User และ password ของจังหวัด  

เรียกดู รายงานที  12  เพื อให้ทราบว่าอําเภอ ตําบล และหมู่บ้านใด 
มีพื นที มากเกิน 100 % 

วิเคราะห์สาเหตุ โดยใช้รายงานที มีอยู่ในระบบการขึ นทะเบียน และข้อมูล
อื นๆ ประกอบการเปรียบเทียบกับรายงานต่างๆที มีอยู ่

กรณทีี  1 แจ้งพท.เกินจริง :  เรียกรายงานที  13 เปรียบเทียบพื นที เฉลี ย และพื นที 
ถือครองต่อราย และข้อมูลรายแปลงใน ทพศ รอบที  1   ของเกษตรกรที ขึ นทะเบียน

เกษตรกรแจ้งพท.เกินจริง 

เรียกรายงาน ที  12 เปรียบเทียบพื นที การขึ นทะเบียนรายอําเภอ ตําบล กับ
รายงานพื นที ปลูกพืชแต่ละชนิด และพื นที รวมการปลูกพืชไร่รวมของอําเภอ ตําบล (รต.) 

กรณทีี  2 ครอบครัวขยาย  เรียกรายงานที  5   เพื อสุ่มตรวจสอบการแจ้งขึ  น
ทะเบียนซํ าซ้อน :และข้อมูลสมาชิก แปลงในทพศ รอบที  1 และ ทบก 01 

กรณีที 3  ผู้ เช่า และผู้ให้เช่า ขึ  นทะเบียนซ้อนกัน : เรียกรายงานที  7 
ตรวจสอบข้อมูลแยกประเภทเอกสารสิทธิ   และรายงานที  11 ตรวจสอบเกษตรกร  
ที ยื นกรณีเช่าแบบมีสัญญาและไม่มีสัญญา  และข้อมูล ทพศ.รอบ ที 1 และทบก.01 

กรณีที  4 พื  นที เอกสารสิทธิ   และพื  นที นอกเอกสารสิทธิ    เรียกรายงานที   7  
และรายงานที  13  ตรวจสอบเอกสารการใช้ ภบท 5 กับการบันทึกโปรแกรม 
ถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบข้อมูลแปลงจากข้อมูล ทพศ. รอบที  1 และทบก .01 

ขั  นที  1 

ขั  นที  2 

ขั  นที  3 

สุ่ม
ตรวจ
เอก 
สาร
และ
พื  นที 
จริง 
โดย 

เฉพาะ
อย่าง
ยิ  งราย

ที มี
ข้อมูล

ผิด 
ปกติ 

การแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล การขึ  นทะเบียนให้ถูกต้อง  และรายงานผลการดําเนินตรวจสอบ 
ตลอดจน พิจารณามาตรการลงโทษตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล 

      แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลขึ  นทะเบียนเกษตรกร  
   ผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามโครงการประกันรายได้ 

 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.วิธีการตรวจสอบ 
การตรวจสอบข้อมูลการขึ  นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/54 สามารถตรวจสอบ

ได้ที ระบบการขึ  นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/54 ที   URL:http://www.ecoplant.doae.go.th   
โดยใช้ Username และ Password ที ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
 การตรวจสอบข้อมูลสามารถตรวจสอบได้จากรายงานในระบบ แยกเป็นกรณี ดังนี   
 

5.1 กรณีที   1 เกษตรกรแจ้งพื  นที  ปลูกเกินจริง  
1. ตรวจสอบข้อมูล จากระบบการขึ  นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/54 ใน

ส่วนของรายงานที  12 รายงานพื  นที เพาะปลูกพืช เปรียบเทียบปี 2552/53 กับปี 2553/54 เพื อหาพื  นที เป้าหมายในการ
ดําเนินการตรวจสอบในระดับอ ําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน ที มีพื  นที เกิน 100% 

2. เมื อได้ข้อมูลพื  นที เป้าหมายแล้วให้นําข้อมูลที ได้ ไปตรวจสอบกับรายงานที  13 รายงานบัญชีรายชื อ
เกษตรกรขึ  นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด   เพื อตรวจสอบข้อมลูรายเกษตรกรที มีพื  นที ปลูกผิดปกติ 

3. นําข้อมูลที ได้จากข้อ 2 ไปตรวจสอบข้อมูลแปลงในฐานข้อมูล ทพศ. รอบที  1 เพื อตรวจสอบข้อมูลการ
ขึ  นทะเบียนปี 2552/53 กับปี 2553/54 ของเกษตรกร หาความผิดปกติของข้อมูล 

4. เมื อได้ข้อมูลจากข้อ 3 แล้วดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในพื  นที   
 

5.2 กรณีที   2 เกษตรกรแจ้งขึ  นทะเบียนซํ าซ้อน กรณีครอบครัวขยาย  : ครอบครัวเดียวกันแยกยื น ทพศ. 
1. ตรวจสอบข้อมูล จากระบบการขึ  นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/54  

ในส่วนของรายงานที  12 รายงานพื  นที เพาะปลูกพืช เปรียบเทียบปี 2552/53 กับปี 2553/54 เพื อหาพื  นที เป้าหมาย 
ในการดําเนินการตรวจสอบในระดับอ ําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน ที มีพื  นที เกิน 100% 

2. เมื อได้ข้อมูลเป้าหมายแล้วให้นําข้อมูลที ได้ ไปตรวจสอบกับรายงานที  5 รายงานรายชื อเกษตรกร 
ผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553/54 ครอบครัวขยาย เพื อดูการขึ  นทะเบียนของเกษตรกรในส่วนของเลขรหัสประจําบ้าน
ซํ  ากับผู ้ อื นหรือไม่ 

3. ถ้าพบว่าพื  นที ของเกษตรกรรายนั  นเป็นครัวเรือนขยาย (กรณีพบว่าเลขรหัสประจําบ้านซํ  า)ให้ด ําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลพื  นที ทําการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรกับข้อมูลอื นๆ ที เกษตรกรเคยแจ้งข้อมูลไว้กับสํานักงาน
เกษตรอําเภอหรือหน่วยงานอื น ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) , ข้อมูล กชช.2ค เป็นต้น  เพื อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการแจ้งขึ  นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก   3 ชนิด ปี 2553/54 และนําข้อมูล 
ที ได้จากข้อ 2 ไปตรวจสอบข้อมูลแปลงในฐานข้อมูล ทพศ. รอบที  1 เพื อตรวจสอบข้อมูลการขึ  นทะเบียนปี 2552/53 
กับปี 2553/54 ของเกษตรกร หาความผิดปกติของข้อมูล แล้วนําข้อมูลที ได้ไปดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในพื  นที   

 



5.3 กรณีที   3 เกษตรกรแจ้งขึ  นทะเบียนซํ าซ้อน กรณีผู ้เช่า และผู ้ให้เช่า (เช่าแบบไม่มีสัญญา)  
1. ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลแปลง ตามเงื อนไขประเภทเอกสารสิทธิ   ที เป็นสัญญาเช่า และ

การใช้ประโยชน์แบบไม่มีสัญญา ตามลําดับ จากระบบการขึ  นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 
2553/54 ในส่วนของรายงานที  7 รายงานสรุปพันธุ์ข้าว/เอกสารสิทธิ   ข้อมูลทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553/54 
เพื อหาพื  นที เป้าหมายในการดําเนินการตรวจสอบในระดับอ ําเภอ ที มีข้อมูลพื  นที ครัวเรือน และข้อมูลแปลงผิดปกติ 

2. เมื อได้ข้อมูลอ ําเภอเป้าหมายแล้วให้นําข้อมูลที ได้ ไปตรวจสอบกับรายงานที  11 รายงานเกษตรกรที มี
สัญญาเช่าและการใช้ประโยชน์แบบไม่มีสัญญา โดยเปรียบเทียบกับพื  นที ปลูกรวมระดับอ ําเภอ/ตําบล/หมู่บ้าน  
ที เกษตรกรเคยแจ้งข้อมูลไว้กับสํานักงานเกษตรอําเภอหรือหน่วยงานอื น ๆ เช่น ระบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิต
พืชรายเดือน ระดับตําบล (รต), ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) เป็นต้น เพื อสุ่มตรวจสอบข้อมูลแปลงราย
เกษตรกร นําข้อมูลที ได้ไปตรวจสอบข้อมูลแปลงในฐานข้อมูล ทพศ. รอบที  1 เพื อตรวจสอบข้อมูลการขึ  นทะเบียน
ปี 2552/53 กับปี 2553/54 ของเกษตรกร หาความผิดปกติของข้อมูล   

 

5.4 กรณีที   4 พื  นที  นอกเหนือเอกสารสิทธิ   (รายใหม่) ใช้ ภบท.5 เป็นหลักฐานเอกสารสิทธิ    เจ้าหน้าที บนัทึก
ลงในระบบสารสนเทศไม่ถูกต้อง 

1. ตรวจสอบข้อมูล จากระบบการขึ  นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/54  
ในส่วนของรายงานที  7 รายงานสรุปพันธุ์ข้าว / เอกสารสิทธิ  ข้อมูลทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553/54 เพื อ
ตรวจสอบข้อมูลการขึ  นทะเบียนของเกษตรกรที แจ้งเงื อนไขการขึ  นทะเบียนโดยระบุเอกสารสิทธิ  เป็นประเภทอื น ๆ 
และนําข้อมูลที ได้มาเปรียบเทียบเพื อหาความผิดปกติของการขึ  นทะเบียน และใช้เป็นพื  นที เป้าหมายในการตรวจ 
สอบ  ข้อมูลรายเกษตรกร 

2. เมื อได้ข้อมูลอ ําเภอเป้าหมายแล้วให้นําข้อมูลที ได้ ไปดําเนินการตรวจสอบข้อมูลพื  นที ระดับตําบลราย
เกษตรกร ที มีความผิดปกติ ว่าข้อมูลการขึ  นทะเบียนผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/54 เป็นไปตามเงื อนไข
ของโครงการที อนุมัติให้เข้าร่วมหรือไม่  ประเภทอื นๆ ได้แก่ กสน.  นค.3  ใบจอง (นส.2)  ใบไต่สวน (นส.5)   
ใบเหยียบย ํ  า  สค.1  สทก.  ทั  งนี  หากข้อมูลไม่เป็นไปตามเงื อนไขโครงการฯ เช่น ใบเสียภาษี (ภบท.5)  หรือ เอกสาร
การเสียภาษีบํารุงท้องที ที ออกโดย อบต. และเทศบาล จะไม่สามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานเอกสารสิทธิ  ในการขอขึ  น
ทะเบียนได้ ไปตรวจสอบกับรายงานที  13 รายงานบัญชีรายชื อเกษตรกรขึ  นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด   
เพื อตรวจสอบข้อมูลรายเกษตรกรที มีพื  นที ปลูกผิดปกตินําข้อมูลที ได้จากข้อ 2 ไปตรวจสอบข้อมูลแปลง ใน
ฐานข้อมูล ทพศ. รอบที  1 เพื อตรวจสอบข้อมูลการขึ  นทะเบียนปี 2552/53 กับปี 2553/54 ของเกษตรกร หาความ
ผิดปกติของข้อมูล   
 
 



6. เครื องมือในการตรวจสอบข้อมูล  ในระบบสารสนเทศการขึ  นทะเบียนเกษตรกร ประกอบด้วยรายงาน 
  

รายงานที   1 รายงานความก้าวหน้าการขึ  นทะเบียนการปลูกปี 2553/54   รายงานผลการดําเนินงาน การขึ  นทะเบียน
เกษตรกร ประมวลผลจากข้อมูลที ตั  งแปลง  การเรียกดูรายงานได้ถึงระดับตําบล 

รายงานที   2 รายงานตามกลุ ่มพันธุ์พืชเศรษฐกิจปี 2553/54   รายงานสรุปข้อมูลตามเงื อนไข การบันทึกข้อมูล   
ผ่านประชาคม  ผลการออกใบรับรอง     การเรียกดูรายงานได้ถึงระดับอ ําเภอ 

รายงานที   3 รายงานสรุปจํานวนแปลงวันที เพาะปลูก/วันที  เก็บเกี ยวพืชเศรษฐกิจ 2553/54 รายเดือน 
รายงานสรุปข้อมูลครัวเรือน  แปลง พื  นที ปลูก (ไร่) ช่วงการเพาะปลูกมกราคม ถึง ธันวาคม การเรียกดู
รายงานได้ถึงระดับตําบล 

รายงานที   4 รายงานสรุปจํานวนครัวเรือนเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553/54 จ ําแนกตามพื  นที เพาะปลูก   
โดยระบุช่วงผลผลิต (ไร่)   การเรียกดูรายงานได้ถึงระดับตําบล 

รายงานที   5 รายงานรายชื อเกษตรกรผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553/54 ครอบครัวขยาย- โดยระบุเงื อนไขข้อมูล  
ขึ  นทะเบียนมากกว่า 1 ครัวเรือน หรือ ทั  งหมด  การเรียกดูรายงานได้ถึงระดับตําบล    

รายงานที   6 รายงานข้อมูลส่ง ธกส.  ตรวจสอบสถานะเกษตรกร รายงานข้อมูลรายจังหวัด เงือนไขการค้นหา 
เป็นช่วงวันที  (ช่วงว ันที ไม่เกิน 7 ว ัน) 

รายงานที   7 รายงานสรุปพันธุ์ข้าว / เอกสารสิทธิ   ข้อมูลทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553/54   รายงานถึง
ระดับอ ําเภอ 

รายงานที   8 รายงานสรุปผลผลิตการปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553/54  การเรียกดูรายงานได้ถึงระดับตําบล 
รายงานที   9 รายงานเกษตรกรรายใหม่และพื  นที  ปลูกไม่มีเอกสารสิทธิ   ปี 2553/54  เงื อนไข ยืนย ันการประชาคม

ก่อน / หลัง ว ันที  25 สิงหาคม 2553   การเรียกดูรายงานได้ถึงระดับตําบล 
รายงานที   10 รายงานการติดตามข้อมูลการขึ  นทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553/54   รายงาน

สถานการณ์การขึ  นทะเบียนรายเกษตรกร (การขึ  นทะเบียน , ประชาคม , ออกใบรับรอง , ส่งข้อมูลให้ 
ธกส. , ทําสัญญาที  ธกส. 

รายงานที   11 รายงานเกษตรกรที  มีสัญญาเช่าและการใช้ประโยชน์แบบไม่มีสัญญา - รายงานรายเกษตรกร เป็นข้อมูล
รายแปลง  รายงานถึงระดับตําบล 

รายงานที   12 รายงานพื  นที  เพาะปลูกพืช เปรียบเทียบปี 2552/53 กับปี 2553/54  เปรียบเทียบแสดงเป็นร้อยละ  
รายงานถึงระดับตําบล  หมู่บ้าน เกษตรกร 

รายงานที   13 บัญชีรายชื อเกษตรกรขึ  นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด  แสดงรายละเอียดข้อมูลเกษตรกรรายคน 
 
 
 
 



7.แนวทางปฏิบัติหลังจากการตรวจสอบ และมาตรการ 
 เมื อทราบสาแหตุที ทําใหข้้อมูลการขึ  นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ คลาดเคลื อนให้ด ําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล 
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และดําเนินการดังนี   
 

ประเด็น ระยะขั  นตอน แนวทาง/มาตรการ 
1. กรณีแจ้งพื  นที  ปลูกเกินจริง  
1.1 เจตนา   
 - บันทึก/ระหว่าง

ประชาคม และ
ตรวจสอบพื  นที จริง 

- เรียกเกษตรกรมารับทราบการตัดสิทธิ  การเข้าร่วมโครงการฯ และลบ 
ข้อมูลออกจากระบบ 

    -  - ผ่านประชาคมแล้ว - เรียกเกษตรกรมารับทราบการตัดสิทธิ  การเข้าร่วมโครงการฯ พร้อม   
บันทึกรับทราบการตดัสิทธิ   และไม่ติดใจเอาความ 
- ระงับการออกใบรับรอง 
- ทําหนังสือแจ้งกรมฯ ลบข้อมูลแปลง/เกษตรกร 
การพิจารณาบทลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับตําบล 
บทลงโทษ ในกรณีที เกษตรกรไม่ยินยอม ให้แจ้งความดําเนินคดีตาม
กฎหมาย 

    -  - ออกใบรับรองแล้ว - เรียกเกษตรกรมารับทราบการตัดสิทธิ  การเข้าร่วมโครงการฯ พร้อม      
  บันทึกรับทราบการตัดสิทธิ  และไม่ติดใจเอาความ 
- เรียกคืนใบรับรอง 
- ประสาน ธกส.สาขา ระงับการทําสัญญา 
- ทําหนังสือแจ้งกรมฯ ลบข้อมูลแปลง 
การพิจารณาบทลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับตําบล 
บทลงโทษ ในกรณีที เกษตรกรไม่ยินยอม ให้แจ้งความดําเนินคดีตาม
กฎหมาย 

    ทําสัญญาที  ธกส./รับเงิน
แล้ว 

- ทําหนังสือถึง ธกส.สาขา ระงับการทําสัญญา 
การพิจารณาบทลงโทษ  อยู่ในดุลพินิจของธกส.  

 
 
 
 
 



 
ประเด็น ระยะขั  นตอน แนวทาง/มาตรการ 

1. กรณีแจ้งพื  นที  ปลูกเกินจริง (ต่อ)  
1.2 ไม่เจตนา - บันทึก - เรียกเกษตรกรมารับทราบการปรับลดพื  นที  และแก้ไขข้อมูลในระบบ 
 - ระหว่างประชาคม 

และตรวจสอบพื  นที จริง 
- เรียกเกษตรกรมาเจรจาเพื อปรับลดพื  นที  พร้อมทําหนังสือรับทราบ
และไม่ติดใจเอาความ 
- การยืนย ันผลประชาคม เลือกสถานะไม่ผ่าน และแก้ไขข้อมูลใน
ระบบ จากนั  นทําการจัดประชาคมรอบ 2 
การพิจารณาบทลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับตําบล 

  
- ผ่านประชาคมแล้ว 

 
- เรียกเกษตรกรมาเจรจาเพื อปรับลดพื  นที  พร้อมทําหนังสือรับทราบ
และไม่ติดใจเอาความ 
- กรอกแบบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลกรณีมีผลกระทบกับวงเงิน  เพื อปรับ
ลดพื  นที  
- ทําการแก้ไขข้อมูลตามแบบคําร้องฯ 
การพิจารณาบทลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับตําบล 

  
- ออกใบรับรองแล้ว 

 
- เรียกเกษตรกรมาเจรจา เพื อปรับลดพื  นที  พร้อมทําหนังสือรับทราบ
และไม่ติดใจเอาความ 
- เรียกคืนใบรับรอง พร้อมกรอกแบบคําร้องขอแกไ้ขข้อมูลกรณีมี
ผลกระทบกับวงเงิน   
- ทําการแก้ไขข้อมูลตามแบบคําร้องฯ 
- ออกใบรับรอง 
การพิจารณาบทลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับตําบล 

        -   
- ทําสัญญาที ธกส./รับ
เงินแล้ว 

 
- ทําหนังสือถึง ธกส. สาขาให ้เรียกเงินคืน  
การพิจารณาบทลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของ ธกส . 

 
 
 
 
 



ประเด็น ระยะขั  นตอน แนวทาง/มาตรการ 
2.กรณีขึ  นทะเบียนซํ าซ้อน ครอบครัวขยาย- (ไม่ได้แยกการทํากินจริง) 
  

- บันทึก/ระหว่าง
ประชาคม และ
ตรวจสอบพื  นที จริง 

 
- เรียกเกษตรกรมารับทราบการตัดสิทธิ  การเข้าร่วมโครงการฯ และลบ 
ข้อมูลออกจากระบบ 

  

- ระหว่างประชาคม 
และตรวจสอบพื  นที จริง 

 

- เรียกเกษตรกรมาเจรจาเพื อตัดข้อมูลครัวเรือนขยาย พร้อมทําบันทึก   
  รับทราบการปรับลดพื  นที และไม่ติดใจเอาความ 
- การยืนย ันผลประชาคม เลือกสถานะไม่ผ่าน และแก้ไขข้อมูลใน
ระบบ  

  

- ผ่านประชาคมแล้ว 
 

- เรียกเกษตรกรทั  ง 2 ครอบครัว มาเจรจา เพื อหาข้อเท็จจริง พร้อม
บันทึกรับทราบการปรับลดพื  นที และไม่ติดใจเอาความ 
- กรอกแบบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลกรณีมีผลกระทบกับวงเงิน  เพื อปรับ
ลดพื  นที  
- ทําการแก้ไขข้อมูลตามแบบคําร้องฯ 
การพิจารณาบทลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับตําบล 
บทลงโทษ 
- มีเจตนาแจ้งข้อมูลเท็จ  ให้ตัดสิทธิ  ทั  ง  2  ครอบครัว 
- ไม่เจตนาแจ้งข้อมูลเท็จ  ตัดสิทธิ  ครอบครัวขยาย 

  

- ออกใบรับรองแล้ว 
 

- แจ้ง ธกส เพื อระงับการทําสัญญา 
- เรียกเกษตรกรทั  ง 2 ครอบครัว มาสอบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อม
บันทึกรับทราบผลการพิจารณา  
การพิจารณาบทลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับตําบล 
บทลงโทษ 
- มีเจตนาแจ้งข้อมูลเท็จ  ให้ตัดสิทธิ  ทั  ง 2 ครอบครัว แจ้งความ
ดําเนินคดี ฐานแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ 
- ไม่เจตนาแจ้งข้อมูลเท็จ  ตัดสิทธิ  ครอบครัวขยาย 

 
 



ประเด็น ระยะขั  นตอน แนวทาง/มาตรการ 
 - ทําสัญญาที ธกส./รับ

เงินแล้ว 
- ทําหนังสือถึง ธกส. สาขาให ้เรียกเงินคืน  
การพิจารณาบทลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของ ธกส . 

3. กรณีขึ  นทะเบียนซํ าซ้อน กรณีผู ้เช่าและผู ้ให้เช่า 
 - บันทึก/ระหว่าง

ประชาคม และ
ตรวจสอบพื  นที จริง 

- เรียกเกษตรกรทั  งสองราย (ผู ้ เช่าและผู ้ให้เช่า) มารับทราบการตัดสิทธิ  
การเข้าร่วมโครงการฯ และลบ ข้อมูลออกจากระบบตามข้อมูลเอกสาร
ที เป็นจริง 

  

- ระหว่างประชาคม 
และตรวจสอบพื  นที จริง 

 

- เรียกเกษตรกรทั  งสองราย (ผู ้ เช่าและผู ้ให้เช่า) มาสอบถามหา
ข้อเท็จจริง  พร้อมทําบันทึก   
  รับทราบการปรับลดพื  นที และไม่ติดใจเอาความ 
- การยืนย ันผลประชาคม เลือกสถานะไม่ผ่าน และแก้ไขข้อมูลใน
ระบบ  

  

- ผ่านประชาคมแล้ว 
 

- เรียกเกษตรกรทั  ง 2 รายมาเจรจา เพื อหาข้อเท็จจริง พร้อมบันทึก
รับทราบการปรับลดพื  นที และไม่ติดใจเอาความ 
- กรอกแบบคําร้องขอแก้ไขข้อมูลกรณีมีผลกระทบกับวงเงิน  เพื อปรับ
ลดพื  นที  
- ทําการแก้ไขข้อมูลตามแบบคําร้องฯ 
การพิจารณาบทลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับตําบล 
บทลงโทษ 
- มีเจตนาแจ้งข้อมูลเท็จ  ให้ตัดสิทธิ  ผู้ที เจตนาแจ้งเท็จ และดําเนินคดี
ตามกฎหมาย 
- ไม่เจตนาแจ้งข้อมูลเท็จ  ตัดสิทธิ  ผู้ให้เช่า/ผู ้เช่า แล้วแต่กรณี 

  

- ออกใบรับรองแล้ว 
 

- แจ้ง ธกส เพื อระงับการทําสัญญา 
- เรียกเกษตรกรทั  ง 2 ราย มาสอบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อมบันทึก
รับทราบผลการพิจารณา  
การพิจารณาบทลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับตําบล 
บทลงโทษ 
- มีเจตนาแจ้งข้อมูลเท็จ  ให้ทั  งตัดสิทธิ  ผู้ที เจตนาแจ้งเท็จและดําเนินคดี
ตามกฏหมาย 



- ไม่เจตนาแจ้งข้อมูลเท็จ  ตัดสิทธิ  ผู้ให้เช่า/ผู ้เช่า แล้วแต่กรณี 
ประเด็น ระยะขั  นตอน แนวทาง/มาตรการ 

  ทําสัญญาที ธกส./รับเงิน
แล้ว 

- ทําหนังสือถึง ธกส. สาขาให ้เรียกเงินคืน  
การพิจารณาบทลงโทษ ให้อยู่ในดุลพินิจของ ธกส . 

4. กรณีพื  นที  นอกเหนือเอกสารสิทธิ   (รายใหม่) ใช้ ภบท.5 
 
 

 
 

 
- ให้ด ําเนินการตรวจสอบข้อมูลตามมติครม.วันที  30 พฤศจิกายน 2553 
(ข้าวโพดเลี  ยงสัตว)์ 

 
 



 
แผนปฏิบัติการ   การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ขึ  นทะเบียนเกษตรกรผู ้ปลูกพชืเศรษฐกิจ โครงการประกันรายได้ ปี 2553/54 
 

กิจกรรม 
. 

พย.53 ธค.53 ผู ้รับผิดชอบ
หลัก 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ส่วนกลาง                                                         
 - ประชุมสรุปผลการติดตาม นิเทศงาน 
ส่วนกลาง *                                                     

สสจ./war 
room 

 - ปรับปรุงระบบรายงานทางสารสนเทศ    *                                                   
ศูนย์

สารสนเทศ 
 - จัดทําแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
ข้อมูล     * *                                               

war room 
 

 - แจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
ข้อมูล                                                      
   - สั  งการทาง เครือข่ายสารสนเทศ        *                                             
   - หนังสือสั  งการให้จังหวัดดําเนินการ         *                                             
    -ประชุม ชี  แจงเกษตรจังหวัด/จนท.          *                                             

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติ (ต่อ) 
กิจกรรม 

. 
พย. 53 ธค.53 ผู ้รับผิดชอบ

หลัก 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
จังหวัด                                                         

  - ประชุมชี แจง อําเภอ ตําบล                 * *                                     
war room
จังหวัด

  - ตรวจสอบตามระบบสารสนเทศ /
เอกสาร                   * * * * * * * * * * * * * * *       เกษตรตําบล   ประชาคม (ตามความจําเป็นเฉพาะ
กรณ)ี                   * 

* 
* * * * * * * * * * * * *       

 - ติดตามนิเทศให้คําแนะนําการแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้อง                                                       

war room
จังหวัด

          - จังหวัด                   * * * * * * * * * * * * * * *       
เกษตร
จังหวัด

          -  เขต                     * * * * * * * * * * * * * * *       ผอ.เขต
          - ส่วนกลาง                   * * * * * * * * * * * * * * *       สสจ./ กผง
 - รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล                                                         

         -  จังหวัด                                               * * *   
 เกษตร
จังหวัด

         -  ประเทศ                                                     * war room
                             

 
 



 

รายงาน ผลการตรวจสอบข้อมูลการขึ  นทะเบียนผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจปี 2553/54                                                                                            ชื อจังหวัด.......................................  

ชื ออําเภอ 

กรณีแจ้งพื นที  ปลูกเกินจริง กรณีพื นที  ซํ าซ้อน ครัวเรือนขยาย กรณีพื นที  ซํ าซ้อน ผู ้เช่า และผู ้ให้เช่า กรณีพื นที  นอกเหนือเอกสารสิทธิ   
 (รายใหม่) ภบท.5 

 
รวมทั  งสิ น 

 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54  
ก่อนการตรวจสอบ 

ข้อมูลทพศปี 53/54  
หลังการตรวจสอบ 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54  
ก่อนการตรวจสอบ 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54 
หลังการตรวจสอบ 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54  
(ก่อนการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54 
หลังการตรวจสอบ 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54 
ก่อนการตรวจสอบ  

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54 
หลังการตรวจสอบ 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54  
(หลังการตรวจสอบ ร้อยละ

ราย พื นที   
(ไร่) ราย พื นที   (ไร่) ราย พื นที   

(ไร่) ราย พื นที   
(ไร่) ราย พื นที   

(ไร่) ราย พื นที   
(ไร่) ราย พื นที   (ไร่) ราย พื นที   (ไร่) ราย พื นที   

(ไร่) เพิ ม/ลด

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
รวมทั  งสิ น                                       

 
สาเหตุ .การเพิ  ม/ลดพื  นที  .......................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................            ลงชื อ...............................................................ผู ้รับรองข้อมูล 
...................................................................................................................................................................     ( ....................................................................)  
.................................................................................................................................................................. .   เกษตรจังหวัด หรือผู ้รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด 



 

รายงาน ผลการตรวจสอบข้อมูลการขึ  นทะเบียนผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจปี 2553/54                                                 ชื อจังหวัด.................................................ชื ออําเภอ.......................................  

ชื อตําบล 

กรณีแจ้งพื  นที ปลูกเกินจริง กรณีพื  นที  ซํ  าซ้อน ครัวเรือนขยาย กรณีพื  นที  ซํ  าซ้อน ผู้เช่า และผู้ให้เช่า 
กรณีพื  นที นอกเหนือเอกสารสิทธิ   ภบท.5 

(รายใหม่)   
รวม
ทั  งสิ น   

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54  
(ก่อนการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54 
(หลังการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54  
(ก่อนการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54 
(หลังการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54  
(ก่อนการตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทพศ.ปี 53/54          
(หลังการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54 
(ก่อนการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54 
(หลังการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ 
.ปี 53/54  

(หลังการตรวจสอบ) 

ร้อยละ

  

ราย พื นที   
(ไร่) ราย พื นที   

(ไร่) ราย พื นที   
(ไร่) ราย พื นที   

(ไร่) ราย พื นที   
(ไร่) ราย พื นที   (ไร่) ราย พื นที   

(ไร่) ราย พื นที   
(ไร่) ราย พื นที   

(ไร่) 
เพิ ม
ลด 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
รวมทั  งสิ น                                       

สาเหตุ .การเพิ  ม/ลดพื  นที  .......................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................            ลงชื อ...............................................................ผู ้รับรองข้อมูล 
...................................................................................................................................................................     ( ....................................................................)  
..................................................................................................................................................................             เกษตรอําเภอ หรือผู ้รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอ 



รายงาน ผลการตรวจสอบข้อมูลการขึ  นทะเบียนผู ้ปลูกพืชเศรษฐกิจปี 2553/54                                                 .ชื ออําเภอ.......................................ชื อตําบล……………………  

ชื อหมู่บ้าน 

กรณีแจ้งพื นที  ปลูกเกินจริง กรณีพื นที  ซํ าซ้อน ครัวเรือนขยาย กรณีพื นที  ซํ าซ้อน ผู ้เช่า และผู ้ให้เช่า 
กรณีพื นที  นอกเหนือเอกสารสิทธิ   (ราย

ใหม่) ภบท.5 

 
รวมทั  งสิ น 

 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54  
(ก่อนการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54 
(หลังการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54  
(ก่อนการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54 
(หลังการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54  
(ก่อนการตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทพศ.ปี 53/54     
(หลังการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54 
(ก่อนการตรวจสอบ) 

ข้อมูลทพศ.ปี 53/54 
(หลังการตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทพศ. 
ปี 53/54   

(หลังการตรวจสอบ) 

ร้อยละ

  

ราย พื นที   
(ไร่) ราย พื นที   

(ไร่) ราย พื นที   
(ไร่) ราย พื นที   

(ไร่) ราย พื นที   
(ไร่) ราย พื นที   (ไร่) ราย พื นที   

(ไร่) ราย พื นที   
(ไร่) ราย พื นที   

(ไร่) 
เพิ ม
ลด 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
รวมทั  งสิ น                                       

 
สาเหตุ .การเพิ  ม/ลดพื  นที  .......................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................            ลงชื อ...............................................................ผู ้รับรองข้อมูล 
...................................................................................................................................................................     ( ....................................................................)  
..................................................................................................................................................................               นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู ้รับผิดชอบตําบล




