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รายงานผลการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
ในการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการรับขึ้นทะเบียนทะเบียนเกษตรกรใน
กลุ่มผู้ปลูกพืช ทําไร่นาสวนผสม ทํานาเกลือและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรที่ทําการเกษตรในพื้นที่ที่มี
เอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์เพื่อต้องการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร ประมาณการ
ผลผลิต ที่จะออกสู่ ตลาดในช่ว งเวลาต่างๆได้อย่างถูกต้องโดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบีย นที่
สํานักงานเกษตรอําเภอ ตามที่ตั้งแปลงปลูกเมื่อได้เริ่มทําการเกษตรใหม่ และต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มี
การเก็บเกี่ยวแล้ว ทําการเพาะปลูกใหม่ไปแล้ว 15 วัน
ตั้งแต่ปี2557 เป็นต้นมากรมส่งเสริมการเกษตรได้กําหนดให้เกษตรกรที่แจ้งขึ้น /ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่แ ปลงเช่าที่ไม่สามารถนําเอกสารสิทธิ์จากผู้ให้เช่ามาแสดงได้ต้อง
ได้รับการตรวจพื้นที่ทําการวัดพิกัดแปลงทุกแปลงด้วยเครื่อง GPSจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบ
หรืออาสาสมัคร กษตรกรที่ได้รับมอบหมายแล้วทําการบันทึกข้อมูลลงในระบบสําหรับการตรวจสอบกับแผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียมได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามข้อมูลพิกัดที่ตั้งแปลงไม่ได้บอกขนาดพื้นที่การที่จะทราบขนาด
พื้นที่ต้องมี การเดินรอบแปลงพร้อมกับกดวัดด้วยเครื่อง GPS ซึ่งการดําเนินการในแต่ละวันจะทําได้ไม่มาก จึง
เป็นข้อจํากัดในการปฏิบัติ
ในปี2559 ได้มีการปรับปรุงวิธีการขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและการตรวจสอบพื้นที่โดยการ
ให้อาสาสมัครหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยออกไปสอบถามข้อมูลเกษตรกรในหมู่บ้าน ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนเพื่อเก็บ
ตกข้อมูลที่เกษตรกรยังไม่มาแจ้งปรับปรุง พร้อมกับแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความรู้ไปพร้อมๆกัน พบว่า สามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและรวดเร็ว ประกอบกับได้มีความร่วมมือกับ NECTEC ออกแบบนวัตกรรมการขึ้น
ทะเบี ย นพร้ อ มกั บ การตรวจสอบวาดแผนผั งแปลงผ่ า นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารไร้ส าย (Tablet) และร่ ว มมื อ กับ
GISTDA ในการดึงภาพดึงภาพแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาค้นหาพิกัดและวาดผังแปลงโดยโปรแกรม GISagro
ซึ่ง การใช้โปรแกรม ทั้งสองจะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นการรับขึ้นทะเบียนพร้อมกับการตรวจสอบพื้นที่ปลูกที่แท้จริงไปพร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งหากข้อมูล
พื้นที่และขอบเขตแปลงจัดเก็บไว้ในระบบครบแล้ว การตรวจสอบการเพาะปลูกของเกษตรกรจะทําได้โดยใช้
เทคโนโลยีตรวจจากภาพถ่ายดาวเทียมไม่จําเป็นต้องให้เกษตรกรมาแจ้งทุกครั้ง เป็นการลดขั้นตอนการทํางาน
และลดรายจ่ายในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ได้อย่างยั่งยืน
ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็น
หน่วยงานกลางที่ทําการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์และฐานข้อมูลเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์ํา
น้ ของกรมประมง รวมเข้าสู่ทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร และจัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุด ทะเบียน
เกษตรกร ให้เกษตรกรถือไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องยืนยันตัวตน และทําการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก ตาม
มาตรการบู ร ณาการฐานข้อมูล ประชาชน ซึ่งมีสํ านักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลาง
เชื่อมต่อฐานข้อมูลทุกกระทรวงเพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
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จังหวัดสตูล มีครัวเรือน 45,624 ครัวเรือน เป้าหมายปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 จํานวน
40,000 ครัวเรือน ปรับปรุงโดยใช้ application DOAE Farmbook จํานวน 4,000 ครัวเรือน และวาดแปลง
12,100 แปลง ประกอบด้วย 7 อําเภอ รายละเอียดดังนี้
อําเภอ
เมือง
ละงู
ทุ่งหว้า
ท่าแพ
ควนโดน
ควนกาหลง
มะนัง
รวมทั้งจังหวัด

เป้าหมาย (ครัวเรือน)
ปรับปรุง ทบก. (ครัวเรือน) DOAE Farmbook (ครัวเรือน) วาดแปลง (แปลง)
9,530
1,906
2,194
10,034
2,007
2,975
3,166
633
1,037
4,420
884
1,564
4,312
862
1,140
5,858
1,172
2,208
2,680
536
982
40,000
4,000
12,100

เพื่อให้การดําเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไปเป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มี
ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการโครงการที่ดี สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้นํา
ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) มาใช้ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ ดังกล่าว โดยใช้กลไก
5 องค์ประกอบของระบบส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ การเยี่ยมเยียน การสนับสนุน การ
นิเทศงาน และการจัดการข้อมูล เป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ประเด็นการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้ดําเนินการถ่ายทอดความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ให้ แก่บุ คลากรในสั งกัดสํ านั กงานเกษตรจังหวัด และสํ านักงานเกษตร จํานวน 7 อําเภอ และ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ
คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาการดําเนินงานโครงการ ผ่านเวทีระบบส่งเสริมการเกษตร การประชุม
และการฝึกอบรมเฉพาะกิจ ดังนี้
1.1 ด้านแผนงานโครงการ โดยการถ่ายทอดนโยบายสู่ การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมและวาง
แผนการดําเนินงานโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
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1.1.1 สั มมนาเชิงปฏิบั ติการส่ งเสริมการเกษตรระดับ (DW) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 14
พฤศจิกายน 2560 ณ สตารินทร์รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสํานักงาน
เกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ รวม 65 คน เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน รับทราบเป้าหมาย
และวางแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

1.1.2 ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (MM) ประชุมเกษตรอําเภอแประจําเดือน (DM) และประชุม
สํานักงานเกษตรอําเภอประจําสัปดาห์ (WM) เพื่อชี้แจงประเด็นสําคัญและเป้าหมายในการดําเนินงานโครงการ
กําหนดแผนและเป้าหมายในการดําเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ให้กับเกษตรอําเภอ เพื่อ
ถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอ

1.2 ด้านวิชาการ โดยการเติมเต็มความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง
1.2.1 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบงานระดับจังหวัด โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้น
ทะเบี ย นเกษตรกร และการปรั บ ปรุ งทะเบี ยนเกษตรกรผ่ าน application : DOAE Farmbook หรือ สมุด
ทะเบียนเกษตรดิจิตัล และสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา เรื่อง การวาดแปลงด้วย
โปรแกรม QGis, Gisagro และ FAARMis ทํ า ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการปรั บ ปรุ ง ทะเบี ยน
เกษตรกร และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ พร้อมเป็นที่ปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
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1.2.2 ฝึ กอบรมเฉพาะกิจ เรื่ องการวาดแปลงพื้นที่เ พาะปลู กด้ว ยโปรแกรม QGis, Gisagro และ
FAARMis และการบันทึกข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร
ระดับจังหวัด และอําเภอ รวม 22 คน เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตร
จังหวัดสตูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมดังกล่าว และสามารถจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ทํา
การเกษตรในรูปแบบ Shape File

1.2.3 ฝึ กอบรมการใช้ application : DOAE Farmbook หรือ สมุดทะเบียนเกษตรดิจิตัล ในเวที
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ให้กับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ รวม 66 ราย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สตารินทร์รีสอร์ท ตําบลพิมาน
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อให้สามารถใช้ application ดังกล่าวในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสามารถใช้ application ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองได้

2. ประเด็นการเยี่ยมเยียนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
การเยี่ยมเยียนเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นการพบปะกับเกษตรกรทั้งในลักษณะกลุ่ม
และรายบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง มีการ
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานโครงการและแก้ไข
ปัญหา โดยได้ดําเนินการเยี่ยมเยียน ดังนี้
2.1 ถ่ายทอดความรู้การใช้ application : DOAE Farmbook หรือ สมุดทะเบียนเกษตรดิจิตัล ในเวที
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 5 ให้กับคณะกรรมการเครือข่าย
ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด รวม 14 ราย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศพก. อําเภอควนโดน จังหวัด
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สตูล เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ application ดังกล่าวในการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของ
ตนเอง และสามารถพัฒนาเป็นวิทยากรต้นแบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ถ่ายทอดเผยแพร่สู่
เกษตรกร

2.2 การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้บริการปรับปรุง
ทบก. และจับพิกัดแปลงของเกษตรกร ของสํานักงานเกษตรอําเภอ ดังนี้
- การให้ บ ริ การขึ้น ทะเบี ย นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีการให้ ความรู้การขึ้น/
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผลที่
ได้รับ เกษตรกรให้ความสนใจในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เนื่องจากรับทราบถึงความสําคัญของทะเบียน
เกษตรกร ในการรับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากภาครัฐ
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- การจับพิกัดแปลงเกษตรกรเพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
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2.3 การติดตามเยี่ยมเยียนการดําเนินงานโครงการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้แต่งตั้งคณะทํางานติดตาม เร่งรัดและกํากับการดําเนินงานโครงการ
สําคัญเร่งด่วน ปี 2561 ตามคําสั่งสํานักงานเกษตรจังหวัดสตูลที่ 44/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานติดตาม
เร่งรัดและกํากับการดําเนินงานโครงการสําคัญเร่งด่วน ปี 2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 มีคณะทํางาน 2
คณะ ได้แก่ คณะทํางานอํานวยการ โดยมีเกษตรจังหวัดสตูล เป็นหัวหน้าคณะทํางาน หัวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย และ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นเลขานุการ มีหน้าที่กําหนดแนวทางการดําเนินงาน สนับสนุนให้
คําปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค กํากับดูแลและเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย และ
คณะทํางานติดตาม เร่งรัดและกํากับการดําเนินงานอําเภอ 4 คณะ ให้กลุ่มต่างๆ รับผิดชอบ ดังนี้
1. กลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ รับผิดชอบ อําเภอควนโดน อําเภอควนกาหลง และ
อําเภอมะนัง
2. กลุ่มอารักขาพืช รับผิดชอบ อําเภอละงู
3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รับผิดชอบ อําเภอเมืองสตูล
4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รับผิดชอบ อําเภอท่าแพ
โดยมีหน้าที่ติดตาม เร่งรัด กํากับและสนับสนุนการดําเนินงานของอําเภอ ในการดําเนินงานต่างๆตามนโยบาย
ที่สําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนด รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของอําเภอที่รับผิดชอบ ให้เกษตรจังหวัดทราบเป็นประจําทุก
วันจันทร์ของสัปดาห์
ทั้งนี้คณะทํางานแต่ละคณะ จะรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการและปัญหาอุปสรรค
ให้ที่ประชุมเกษตรอําเภอทราบเป็นประจําทุกเดือน
3. ประเด็นการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
การดําเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร มีการสนับสนุนเพื่อประสิทธิภาพการทํางานใน
พื้นที่ โดยมีการสนับสนุนด้านโครงสร้างและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และด้านวิชาการ ดังนี้
3.1 ด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ และการสร้างขวัญกําลังใจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.1 สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับสํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ให้บริการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้กับสํานักงานเกษตรอําเภอๆละ 1 ชุด รวม 7 ชุด
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3.1.2 สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การทํางานในพื้นที่ ให้กับสํานักงานเกษตร 7 อําเภอ รวม 17 ชุด

3.1.3 สนับสนุนซิมเน็ต สําหรับใช้กับเครื่องพิวเตอร์แท็บเล็ต ให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอ
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล จะเป็นผู้ชําระค่าบริการรายเดือน
3.1.4 สนั บ สนุ น งบประมาณให้ กับ สํ า นัก งานเกษตรอํ าเภอ ทุกอําเภอ เพื่อเป็นค่าใช้ จ่า ยในการ
ดําเนินการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียน การติดตาม และการวาดแปลงพื้นที่เพาะปลูก
3.1.5 พัฒนาระบบรายงานผลการขึ้นทะเบียนและการใช้ application เพื่อรายงานความก้าวหน้า
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านระบบ farmbookapi.doae.go.th
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3.1.6 สนับสนุนเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อร่วมให้บริการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียน
และการวาดแปลงเกษตรกรของสํานักงานเกษตรอําเภอ

3.2 ด้านวิชาการ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กลุ่ม/ฝ่ายของสํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร
3.2.1 สนับสนุนองค์ความรู้ ภาวการณ์ผลิตพืช การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ การใช้แผนที่
ดาวเที ย มในการหาค่ า พิ กั ด แปลง ระบบแผนที่ เ กษตรเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การเชิ ง รุ ก (http://agri-maponline.moac.go.th) คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
3.2.2 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปรับทราบ โดยจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ สปอตวิทยุ website สํานักงานเกษตร
จังหวัดและอําเภอ และ application line : line IT

10

4. ประเด็นการนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
การนิเทศงาน เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน กระตุ้นเร่งรัด และติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ว่ามี
ความสําเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผลหรือไม่ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ให้สามารถแก้ไข ปัญหา อุ ปสรรคได้อย่างรวดเร็ว มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
ปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้กําหนดการนิเทศงาน ประจําปี 2561
อําเภอ เมืองสตูล
เดือน
วันที่
ตุลาคม 60
24
พฤศจิกายน 60
ธันวาคม 60
25
มกราคม 61
กุมภาพันธ์ 61
19
มีนาคม 61
เมษายน 61
23
พฤษภาคม 61
มิถุนายน 61
25
กรกฎาคม 61
สิงหาคม 61
20
กันยายน 61

ละงู
วันที่
25
26
20
24
26
21

ทุ่งหว้า
วันที่
27

ควนกาหลง
วันที่

ท่าแพ
วันที่

ควนโดน
วันที่

มะนัง
วันที่

20

21

22

23

22

23

24

25

19

20

21

22

21

22

23

24

23

24

25

26

17

18

19

20

27
21
25
27
22

คณะนิเทศงาน ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดสตูล เป็นหัวหน้าคณะนิเทศ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นคณะนิเทศ และ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นเลขานุการ
การดําเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้นิเทศงานอําเภอ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 7 อําเภอ อําเภอละ 5 ครั้ง และได้สนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การวาดแปลง และการใช้ application Farmbook เพื่อให้ดําเนินการโครงการ
สําเร็จตามเป้าหมาย โดยการนิเทศครั้งที่ 1 กําหนดประเด็น การเตรียมความพร้อมการดําเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร โดยโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เรื่อง การจัด ทําแผนและแนวทางการปรับปรุง
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ทะเบียนเกษตรกร ครั้งที่ 2-4 กําหนดประเด็น ความก้าวหน้า ความต้องการการสนับสนุนและการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นนิเทศ และครั้งที่ 5 กําหนดประเด็น
แนวทางการประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชั่น สมุดทะเบียนเกษตรกร
ผลจากนิเทศงาน
- เจ้ าหน้ าที่ส่ งเสริ ม การเกษตรระดับ อํ าเภอ มีความเข้า ใจการปรั บปรุง ทะเบี ยนเกษตรกร และ
ดําเนินการปรับปรุงทะเบียนได้ตามแผน
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอปฏิบัติงานขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้รับการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและถูกต้อง เช่น การปรับปรุง ทบก. และการวาด
แปลงไม่ได้ตามเป้าหมาย ความรู้/เข้าใจระบบการวาดแปลงไม่ชัดเจน และการเบิกจ่ายงบประมาณ
- สร้างขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอําเภอ

5. ประเด็นการจัดการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เป็นการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เป็นเอกภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ทําการเกษตรในรูปแบบ shape file ให้สามารถเชื่อมโยงกับ
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมได้ในอนาคต และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางให้มีประสิทธิภาพ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายมิติ ในการจัดการข้อมูล ประกอบด้วย
5.1 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการจัดการข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในระบบ
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (http://farmer.doae.go.th) การวาดแปลง จะใช้โปรแกรม QGis, Gisagro
และ FAARMis จากนั้นจะเข้าดูรายงานได้ในเวบไซด์ ssmap.doae.go.th นอกจากนี้ มีการใช้ application
DOAE farmbook ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านโทรศัพท์มือถือ รายงานข้อมูลการปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรสามารถนํามาใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด การ
เขียนโครงการด้านการเกษตรเพื่อเสนอของบประมาณจากหน่วยงาน และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติ เป็นต้น
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5.2 การจัดทําแผนผัง ขั้นตอนการดําเนินงาน
สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ดําเนินการจัดทําแผนผังขั้นตอนการดําเนินงานการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง
เกษตรกร ให้กับสํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนี้
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6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการ
6.1 ปัญหาอุปสรรค
- เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน ทําให้การขึ้นทะเบียนต้องมีการ
รับรองจากผู้นําชุมชน ซึ่งผู้นําชุมชนไม่กล้ารับรองให้กับเกษตรกร ทําให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้
- สมาชิกในครัวเรือนซึ่งอยู่ในบ้านเลขที่เดียวกัน ต้องการแยกครัวเรือนเนื่องจากแต่งงานมี
ครอบครัวแต่ไม่ได้แยกบ้าน ทําให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้
- เกษตรกรได้รับมรดกที่ดิน แต่ไม่ได้แยกโฉนดตามกฎหมาย ทําให้ไม่สามารถนําที่ดินมาขึ้น
ทะเบียนได้
- พื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งอยู่ห่างไกล เดินทางลําบาก ยากแก่การเข้าถึง ทําให้ไม่สามารถ
จับพิกัดเพื่อวาดแปลงได้
- สมุดทะเบียนเกษตรกร ไม่เพียงพอ
- เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ไม่เพียงพอ โดยมีอําเภอละ 1 เครื่อง
6.2 ข้อเสนอแนะ
- ประสานกรมส่งเสริมการเกษตร ขอสนับสนุนสมุดทะเบียนเกษตรกร
- กรณี เ กษตรกรต้ อ งการใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานทางราชการ สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอจะออก
ใบรับรองให้เกษตรกร
- ทําความเข้าใจผู้นําชุมชนในการรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์
- ทําความเข้าใจเกษตรกรให้เข้าใจหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
- ใช้ระบบ Google Map ในการหาค่าพิกัดที่ดินในเขตพื้นที่ห่างไกล ยากแก่การเข้าถึง
7. ปัจจัยความสาเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ
- ผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตาม เร่งรัดการดําเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
- ผู้บริหารหน่วยงานรู้บทบาท หน้าที่ และสนับสนุนสิ่งที่เจ้าหน้าทีต่ ้องการ+
- ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสําคัญและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานพื้นที่ได้
- ผู้นิเทศและผู้รับนิเทศ เข้าใจบทบาทหน้าที่ และใช้การมีส่วนร่วม
- ผู้ถ่ายทอดความรู้มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ และการรับรู้ตรงกับความต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน
และนําไปใช้ได้ง่าย
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีทักษะในการทํางานในพื้นที่กับเกษตรกร มีโอกาสและเวลาในการ
เยี่ยมเพียงพอ มีเป้าหมายการเยี่ยมชัดเจน และเห็นผลเป็นรูปธรรม
- ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน และมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ผู้รายงานและรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ชื่อ นางสางอุไรวรรณ ตวงสิน ตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
กลุ่ม ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงาน เกษตรจังหวัดสตูล
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ภาคผนวก
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ผลการดาเนินงานปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของจังหวัดสตูล

จังหวัด/อาเภอ

สตูล

อําเภอควนโดน

อําเภอควนกาหลง

อําเภอทุ่งหว้า

อําเภอท่าแพ

อําเภอมะนัง

อําเภอละงู

อําเภอเมือง

กิจกรรม
ปรับปรุงทบก.
Doae Farmbook
วาดแปลง
ปรังปรุงทบก.
Doae Farmbook
วาดแปลง
ปรังปรุงทบก.
Doae Farmbook
วาดแปลง
ปรังปรุงทบก.
Doae Farmbook
วาดแปลง
ปรังปรุงทบก.
Doae Farmbook
วาดแปลง
ปรังปรุงทบก.
Doae Farmbook
วาดแปลง
ปรังปรุงทบก.
Doae Farmbook
วาดแปลง
ปรังปรุงทบก.
Doae Farmbook
วาดแปลง

เป้าหมาย
ทั้งหมด
(ราย)
40,000
4,000
12,100
4,312
862
1,140
5,858
1,172
2,208
3,166
633
1,037
4,420
884
1,564
2,680
536
982
10,034
2,007
2,975
9,530
1,906
2,194

ผลการ
ดาเนิน
งาน
40,079
8,461
13,011
4,406
915
1,840
5,949
935
2,224
2,879
679
1,164
4,708
1,010
1,742
2,804
566
983
8,620
2,342
2,845
10,713
2,025
2,213

ข้อมูล ตัดยอดวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น.

16

