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กรมส่งเสริมการเกษตร
สิงหาคม 2559
คู่มือฉบับนี ้ ใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาการดาเนินการ
ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของโครงการตามมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนด
คานา

คานา
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 เป็นมาตรการ
หนึ่ ง ตามแผนปฏิ บั ติ ง านโครงการภายใต้ แ ผนการผลิ ต และการตลาดข้ า วครบวงจร ปี 2559/60
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดรอบการทานาในฤดูนาปรังด้วยการพักการทานาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น
เพื่อเป็นรายได้ระหว่างการพักนาและสร้างโอกาสให้ชาวนาได้เรียนรู้การเพาะปลู กพืชอื่นในพื้นที่นาเพื่อเป็น
เกษตรกรรมทางเลือกให้ชาวนาในระยะยาว โดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละ
ไม่เกิน 10,000 บาท แก่ชาวนาในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา 22 จังหวัด ที่สมัครใจปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปปลูกพืชที่
หลากหลายตามความต้องการของชาวนา
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร จึ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ โครงการปรั บ เปลี่ ย นการปลู ก ข้ า วไปปลู ก พื ช ที่
หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
โครงการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และ ตามความเห็ นของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ ที่ให้กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างความเข้าใจให้กับชาวนารับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่น เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ย นการผลิตด้วยความสมัครใจ กาหนด
มาตรการ ควบคุ ม ติ ด ตามและตรวจสอบการด าเนิ น งานของเกษตรกรให้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนด
มีหลั กฐานให้ตรวจสอบ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ภาคประชาชนเข้ามามี ส่ว นร่ว มในการติดตามและตรวจสอบ
ซึ่ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ง านโครงการดั ง กล่ า ว จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องกับแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 หากมีข้อ
สงสั ย สามารถสอบถามได้ที่ ศูน ย์ ป ฏิบั ติการโครงการฯ 02-940-6100 และ 02-940-6123 ระบบ
สารสนเทศ 02-940-6071

สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
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สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 ยกร่างคาสั่งจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรับเปลี่ยน
การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2560
ภาคผนวกที่ 2 ตัวอย่างแบบรายงานรายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2556-58 (ปนข.01)
ภาคผนวกที่ 3 ตัวอย่างแบบยื่นจานงสมัครเข้าร่วมโครงการ (ปนข.02)
ภาคผนวกที่ 4 ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ (ปนข.03)
ภาคผนวกที่ 5 ตัวอย่างแบบคาร้องขอมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ (ปนข.04)
ภาคผนวกที่ 6 ตัวอย่างแบบรายงาน ชื่อชาวนาที่เข้าร่วมประชาคม (ปนข.05)
ภาคผนวกที่ 7 ตัวอย่างแบบทาประชาคมชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรังในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาจริง
แต่ไม่มีรายชื่อในแบบรายชื่อตามโครงการ (ปนข.06)
ภาคผนวกที่ 8 ตัวอย่างแบบรายงานผลการรับสมัครชาวนาเข้าร่วมโครงการ (ปนข.07)
ภาคผนวกที่ 9 ตัวอย่างหนังสือคาร้องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชนิดพืชปลูก วันปลูก (ปนข.08)
ภาคผนวกที่ 10 ตัวอย่างหนังสือคาร้องขอแจ้งปลูกพืช (ปนข.09)
ภาคผนวกที่ 11 ตัวอย่างแบบตรวจสอบแปลงปลูกพืชที่ชาวนาเข้าร่วมโครงการ ให้คณะทางาน
ตรวจสอบพื้นที่โครงการฯระดับตาบล ตรวจสอบ (ปนข.10)
ภาคผนวกที่ 12 ตัวอย่างแบบรายงานผลการตรวจสอบพื้นทีแ่ ละรับรองสิทธิ์ชาวนา
เข้าร่วมโครงการฯ ของคณะกรรมการระดับอาเภอ (ปนข.11)
ภาคผนวกที่ 13 ตัวอย่างแบบรายงานผลการรับรองสิทธิ์ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ
ของคณะกรรมการระดับอาเภอ (ปนข.12)
ภาคผนวกที่ 14 แบบคาร้องขออุทธรณ์/คัดค้านการเข้าร่วมโครงการ (ปนข.13)
ภาคผนวกที่ 15 แบบคาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัคร (ปนข.14)
ภาคผนวกที่ 16 ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูล
ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ภาคผนวกที่ 18 พื้นที่เป้าหมายโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
ภาคผนวกที่ 17 ชนิดพืชฤดูแล้ง
ภาคผนวกที่ 19 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/60ด้านการผลิต
ภาคผนวกที่ 20 ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
ภาคผนวกที่ 21 โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
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คู่มือโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560
1. หลักการและเหตุผล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้ดาเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการ
ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ในพื้นที่ 22 จังหวัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายละไม่เกิน 5 ไร่
อัตราไร่ละ 2,000 บาท โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาความเห็นจากสานักงบประมาณให้มีคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการกากับดูแล ตรวจสอบ รวมทั้งจัดทาคู่มือการดาเนินการ
โครงการประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเบิกจ่ายเงินให้ชัดเจนด้วย โดยคานึงถึงการลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง
เพื่อสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่นเป็นสาคัญ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ลดรอบการทานาในฤดูนาปรัง ด้วยการพักการทานาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น
2.2 สร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว ให้ เกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมมาตรการ
ลดรอบการทานากับภาครัฐ
2.3 สร้างโอกาสให้กับชาวนาได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา เพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือก
ให้ชาวนาในระยะยาว
3. เป้าหมายของโครงการ
3.1 พื้นที่ 22 จังหวัดในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา ประกอบด้ว ย กรุงเทพมหานคร จังหวัด นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก อุตรดิตถ์ นครสวรรค์
กาแพงเพชร ตาก สุโ ขทัย พิษณุโลก พิจิตร สุพรรณบุรี และจังหวัด นครปฐม ยกเว้น จังหวัด สมุทรปราการและ
จังหวัดสมุทรสาคร
3.2 พื้นที่จานวน 300,000 ไร่ ชาวนา 60,000 ครัวเรือน สนับสนุนค่าใช้จ่ายครัวเรือนละไม่เกิน
5 ไร่ ไร่ละ 2,000 บาท สาหรับปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายตามความต้องการของชาวนา
ยกเว้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย เผือก พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลไม้ยืนต้น ภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลทาง
วิชาการความเป็นไปได้ในการผลิต และความต้องการของตลาด โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องไม่ทาการเพาะปลูกข้าวในช่วง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30เมษายน 2560 และชาวนาสามารถเลือกช่วงระยะเวลาปลูกพืชหลากหลายได้
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-28 กุมภาพันธ์ 2560
4. การเตรียมการก่อนรับสมัครชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการ
4.1. ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการให้จังหวัดรับทราบสถานการณ์ และ
นโยบายการผลิตข้าวครบวงจรของรัฐ รวมทั้งกิจกรรมทางเลือกพืช รวมทั้งอภิปราย ระดมความคิดเห็นแนวทางการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางไปปฏิบัติในพื้นที่ และกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
ไปปลูกพืชที่หลากหลาย
4.2. ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ช าวนา มาแจ้ ง เข้ า ร่ ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นการปลู ก ข้ า วไปปลู ก พื ช
ที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 และรับทราบขั้นตอนการใช้สิทธิ์เข้ าร่วมโครงการ รวมทั้งการเตรียมหลักฐาน
ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน ให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานโครงการปรับเปลี่ยน
การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ดังนี้ (ภาคผนวกที่ 1)
4.3.1 คณะกรรมการบริ ห ารโครงการปรับเปลี่ ย นการปลู กข้ าวไปปลู กพืช ที่ห ลากหลาย
ฤดูนาปรังปี 2560 ระดับจังหวัด ทาหน้าที่ 1) กากับ ดูแล และตรวจสอบการดาเนินโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ที่ระบุในคู่มือโครงการ 2) ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานโครงการ
3) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดาเนินงานโครงการแก่ชาวนา 4) แต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติมตามความจาเป็น

4.3.2 คณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง
ปี 2560 ระดั บ อ าเภอ ท าหน้ า ที่ 1) ก ากั บ ดู แ ล แก้ ไ ขปั ญ หา อุ ป สรรค ในการด าเนิ น งานโ ครงการ
2) พิจารณาผลการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทางานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตาบลและรับรองสิทธิ์ชาวนาที่เข้าร่วม
โครงการ 3) บันทึกข้อมูลลงระบบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560
(change.doae.go.th) และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด 4) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
การดาเนินงานโครงการแก่ชาวนา 5) แต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติม ตามความที่จาเป็น 6) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด มอบหมาย
4.3.3 คณะทางานตรวจสอบพื้นที่ระดับตาบล ทาหน้าที่ 1) จัดทาแผนการตรวจสอบพื้นที่ของ
ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตามจานวนและรายชื่อที่ชาวนาได้แจ้งการเพาะปลูก รวมทั้งตรวจข้อเท็จจริงในท้องที่
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ 2) ตรวจสอบพื้นที่ปรับเปลี่ยนของชาวนาที่แจ้งความประสงค์
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ 4) กากับ
ดูแลการจัดเวทีประชาคม
4.4 คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับ ตาบล นาแบบรายงานรายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรัง
ปี 2556-2558 ที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 (ปนข.01) ภาคผนวกที่ 2 ปิดประกาศในพื้นที่
เป็ น รายหมู่ บ้ า น เพื่ อ ให้ ช าวนาตรวจสอบรายชื่ อ มี สิ ทธิ์ เข้ าร่ ว มโครงการปรั บ เปลี่ ย นการปลู ก ข้ า วไปปลู ก พื ช
ที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560
4.5 คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง
ปี 2560 ระดับตาบล จัดทาแผนกาหนดการจัดเวทีชุมชน และรับสมัครชาวนา ปิดประกาศที่ว่าการอาเภอ หรือตาม
จุดต่าง ๆ ในพื้นที่
4.6 คณะกรรมการบริ หารโครงการปรั บเปลี่ ยนการปลู กข้ าวไปปลู กพื ชที่ หลากหลายฤดู นาปรั ง
ปี 2560 ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และคณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
ที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ระดับตาบล ชี้แจง ทาความเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. เงื่อนไขในการรับสมัครชาวนาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี 2560
5.1 คุณสมบัติชาวนา และเงื่อนไขของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ
5.1.1 มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว
5.1.2 เป็นหัวหน้ าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน 1 สิ ทธิ์) ตามทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.01) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ได้รับสิทธิ์ เป็น หัวหน้าครัวเรือน
5.1.3 ชาวนาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังในรอบ 3 ปี
(ปี 2556-2558 ปีใดปีหนึ่ง) และพื้นที่เข้าร่วมต้องเป็นพื้นที่นาเท่านั้น มีขนาดตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป ไม่เกิน 5 ไร่
5.1.4 ชาวนาต้ อ งลงทุ น ในการเตรี ย มแปลงและปลู ก พื ช ในนาก่ อ น และเมื่ อ ปลู ก แล้ ว
ให้มาแจ้งยืนยันการเพาะปลูก เพื่อให้คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับ ตาบล ทาการตรวจสอบ
5.1.5 ชาวนาต้องมีบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หากไม่มีต้องไปเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. เพื่อประโยชน์ในการรับเงินค่าใช้จ่ายหลังจากได้รับการตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์
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5.1.6 ชาวนาต้องปลูกพืชตรงตามที่แจ้งสมัครเข้าร่วมโครงการ
5.1.7 ชาวนาเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ห้ามนาพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการกลับไปทานาปรัง
ในฤดูปีการผลิต 2560 (1 พ.ย. 59 – 30 เม.ย. 60)
5.1.8 ชาวนาสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือ สถานที่อื่น
ทีส่ านักงานเกษตรอาเภอนัดหมายตามความเหมาะสม
5.2 กรอบระยะเวลา
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
31 ส.ค. - 18 ก.ย. 59

ผู้รับผิดชอบ

1.

การรับสมัครชาวนาเข้าร่วม
โครงการ และประชาคม
ชาวนาที่ยื่นคาร้องเข้าร่วม
โครงการ

2
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จัดเวทีให้ความรู้ชาวนา
1 ต.ค. – พ.ย.59
การตรวจสอบพื้นที่ และรับรอง 1 พ.ย. 59 – 31 มี.ค. 60
สิทธิ์เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร
คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ
ระดับตาบล /คณะกรรมการบริหาร
โครงการ ฯ ระดับอาเภอ

4

การจ่ายเงินให้เกษตรกร

ธ.ก.ส. (ตามผลการตรวจรับรองของ
คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ
ระดับอาเภอ ที่กรมส่งเสริมการเกษตร
จัดส่งให้ ธ.ก.ส.) )

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 59

กรมส่งเสริมการเกษตร

6. รับสมัครชาวนาเข้าร่วมโครงการ
6.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสานักงานเกษตรอาเภอที่รับผิดชอบพื้นที่
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการรับสมัครเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้มีอานาจลงนามในช่องเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
6.2 วิธีการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
6.2.1 สถานที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
- สานักงานเกษตรอาเภอที่เป็นที่ตั้งแปลง
- สถานที่อื่น ที่สานักงานเกษตรอาเภอนัดหมายตามความเหมาะสม
6.2.2 สานักงานเกษตรอาเภอ รับ สมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
ไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 หากไม่มาสมัครในเวลาที่กาหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
ชาวนาผู้มีรายชื่อในฐานข้อมูลการปลูกข้าวนาปรังย้อนหลัง 3 ปี ของกรมส่งเสริม
การเกษตร หมายถึง ชาวนาที่เคยปลูกข้าวนาปรังระหว่างปี 2556 – 2558 และมีข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร
หรือข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปีใดปีหนึ่ง ให้ชาวนาทีม่ ีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติดังนี้
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1) สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยยื่นความจานงสมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน
การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ตามแบบ ปนข. 02 (ภาคผนวกที่ 3) โดยชาวนา
กรอกข้อมูลในแบบยื่นความจานงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง หรือบุคคลอื่นที่ชาวนาไว้ใจเป็นผู้กรอก
ข้อมูลให้ พร้อมลงนามรับรองข้อมูลของตนเอง หากชาวนาไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ (เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ)
สามารถมอบอานาจให้สมาชิกในครัวเรือนมาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แทนได้ แต่สิทธิ์ที่ได้รับยังคงเป็นของชาวนา
ไม่ใช่ผู้รับมอบอานาจ ตามแบบ ปนข. 03 (ภาคผนวกที่ 4)
2) กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นมาสมัครแทน ให้ผู้รับมอบอานาจ นาสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจ และหนังสือมอบอานาจ (ปนข. 03) มายื่นด้วย
ชาวนาผู้ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลการปลูกข้าวนาปรังย้อนหลัง 3 ปีของกรมส่งเสริม
การเกษตร หมายถึ ง ชาวนาที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรกั บ กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ปลู ก ข้ า วนาปรั ง ระหว่ า ง
ปี 2556 – 2558 แต่ไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร หรือไม่มีข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ หากชาวนายืนยันว่าเป็นผู้ปลูกข้าวนาปรังจริงและมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติดังนี้
1) ชาวนากรอกข้อมูลในแบบคาร้องขอมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบ ปนข. 04
(ภาคผนวก 5) โดยชาวนากรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มด้วยตนเอง หรือบุคคลอื่นที่ ช าวนาไว้ใจเป็นผู้ กรอกข้อมูล
พร้อมลงนามรับรองข้อมูลของตนเอง
2) นาเอกสารหลักฐานประกอบด้วย สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร สาเนาบัตร
ประชาชนของพยาน (แปลงข้างเคียง หรือ ผู้ นาชุมชน) ส าเนาทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) มายื่นสมัครในวันที่
สานักงานเกษตรอาเภอนัดหมายจัดเวทีชุมชน กรณีให้ผู้อื่นมาสมัครแทน ต้องทาใบมอบอานาจ ตามแบบ ปนข.03
ให้ผู้มายื่นแทนเป็นผู้รับมอบอานาจพร้อมกับนาเอกสารประกอบการรับสมัครของผู้มอบอานาจ ประกอบด้วย สาเนา
บัตรประชาชนของผู้สมัคร สาเนาบัตรประชาชนของพยาน (แปลงข้างเคียง หรือ ผู้นาชุมชน) สาเนาทะเบียนเกษตรกร
(ทบก.01) และสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ มายื่นสมัครต่อเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ แบบ ปนข. 02, ปนข. 03 และ ปนข. 04 ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครกรอกข้อมูลให้ชาวนา
6.2.3 แนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครชาวนาเข้าร่วมโครงการ
ชาวนาผู้ มี ร ายชื่ อ ในฐานข้ อ มู ล การปลู ก ข้ า วนาปรั ง ย้ อ นหลั ง 3 ปี ของกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร พิมพ์แบบ ปนข. 02 ให้ชาวนากรอกข้อมูล แปลงที่ต้องการปรับเปลี่ยน
ชนิ ดพืช ที่ต้องการปลูก จ านวนพื้น ที่ป รั บเปลี่ ยน วันที่ คาดว่าจะปลูก และลงลายมือชื่อชาวนา ยื่นให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับสมัคร
2) เจ้าหน้าที่ของสานักงานเกษตรอาเภอตรวจทานข้อมูล ที่ชาวนากรอกข้อมูลในใบสมัคร
(ปนข. 02) ให้ครบถ้วน ก่อนนาไปบันทึกข้อมูลลงในระบบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
ฤดูนาปรั ง ปี 2560 (change.doae.go.th) ตามที่ศูนย์ส ารเทศกาหนด และพิมพ์แบบรายงานผลการรับสมัคร
ชาวนาเข้าร่วมโครงการ (ปนข.07) นาไปติดประกาศให้ชาวนาผู้สมัครรับทราบและตรวจทานข้อมูลตนเอง
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ชาวนาผู้ ไม่ มี รายชื่ อในฐานข้ อมู ลการปลู กข้ าวนาปรั งย้ อนหลั ง 3 ปี ของกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) ชาวนาผู้ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูล ที่จะยืนยันสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้มาสมัคร
เข้าร่วมโครงการได้ที่
(1) สานักงานเกษตรอาเภอที่เป็นที่ตั้งแปลง โดยนาพยาน (ชาวนาแปลงข้างเคียง
หรือ ผู้นาชุมชน) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของพยานมาด้วย กรอกข้อมูลในแบบคาร้องขอมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
แบบ ปนข. 04 โดยจะยื่นที่สานักงานเกษตรอาเภอ และมาแสดงตนในวันที่สานักงานเกษตรอาเภอกาหนดวันจัด
เวทีชุมชนรับสมัครชาวนา เพื่อประชาคม หรือจะนามายื่นด้วยตนเองในวันที่สานักงานเกษตรอาเภอกาหนดวันจัด
เวทีชุมชนรับสมัครชาวนา ก็ได้
(2) วันจัดเวทีชุมชนรับสมัครชาวนา ที่สานักงานเกษตรอาเภอกาหนด โดยนาพยาน
(ชาวนาแปลงข้างเคียง หรือ ผู้นาชุมชน) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของพยาน มาด้วย
2) ชาวนาผู้ยื่นแบบคาร้องขอมีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ กรอกแบบ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
พร้อมลงนามรับรองข้อมูลของตนเอง ร่วมกับ พยาน (ชาวนาแปลงข้างเคียง หรือ ผู้นาชุมชน) โดยชาวนาผู้ยื่นแบบ
คาร้องขอมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ของ
ตนเอง และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของชาวนาแปลงข้างเคียง หรือ ผู้นาชุมชนที่เป็นพยาน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับสมัคร
3) เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอบันทึกข้อมูล ชาวนาผู้ยื่นแบบคาร้องขอมีสิทธิ์
เข้า ร่ว มโครงการ ลงระบบโครงการปรั บ เปลี่ ย นการปลู ก ข้ า วไปปลู ก พื ช ที่ ห ลากหลายฤดู น าปรั ง ปี 256 0
(change.doae.go.th) พิมพ์แ บบรายงานรายชื่อ ชาวนาที่เ ข้าร่ว มทาประชาคม แบบ ปนข.05 (ภาคผนวกที่
6) เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ประชาคมในวันจัดเวทีชุมชนรับสมัครชาวนา
4) สานักงานเกษตรอาเภอนัดหมายทาเวทีชุมชน และรับสมัครชาวนา โดยจัดทาเวที
ชุมชน และให้คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล ประชาคมชาวนาที่ยื่นแบบคาร้องขอมีสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการ ว่าเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังในช่วงระหว่างปี 2556 – 2558 (ปีใดปีหนึ่ง) จริง หากชาวนาได้รับการ
รับรอง เจ้าหน้ าที่บั นทึกข้อมูลลงในระบบโครงการปรับเปลี่ ยนการปลู กข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี
2560 (change.doae.go.th) ตามที่ศูนย์สารเทศกาหนด และพิมพ์แบบทาประชาคมชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรัง ตาม
แบบ ปนข.06 (ภาคผนวกที่ 7) นาไปติดประกาศให้ชาวนาผู้สมัครรับทราบ (ทั้งนี้ คณะทางานตรวจสอบพื้นที่
โครงการฯ ระดับตาบล สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังได้ หากมีข้อร้องเรียน หรือมีข้อสงสัย
สาหรับ เอกสารที่เ กี่ย วข้องกับ การรับ สมัครทั้งหมด เจ้าหน้า ที่จะกรอกข้อ มูล ให้ช าวนาไม่ไ ด้ และ
จะต้องอ่านทวนข้อมูล ที่ช าวนาได้กรอกข้อมูล ลงในแบบรับสมัครให้ช าวนารับทราบ จึงให้ ช าวนาลงลายมือชื่อ
หรือประทับลายนิ้วมือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้แจ้ง ณ วันที่รับ สมัครเท่านั้น จะ
ลงลายมือชื่อก่อนไม่ได้ พร้อมทั้งจะต้องมีลายมือชื่อ ชาวนาแปลงข้างเคียง หรือผู้นาชุมชนที่รู้ข้อมูลของชาวนา ที่
เป็น ผู ้ร ับ รองข้อ มูล ของผู ้ยื ่น คาร้อ งด้ว ย โดยเจ้า หน้า ที่จ ะต้อ งแจ้ง พร้อ มติด ป้า ยประกาศถึง บทลงโทษตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย มาตราที่ 137 มาตราที่ 267 และมาตราที่ 341 (ภาคผนวกที่ 16) ให้ชาวนาทราบ
โดยทั่วกัน
6.2.4 นาผลการจัดเวทีชุมชนรับสมัครชาวนา ตามแบบ รายงานผลการรับสมัครชาวนาเข้า
ร่ว มโครงการ ปนข.07 (ภาคผนวกที่ 8) ไปติด ประกาศเพื่อ ให้ช าวนาที่มีค วามประสงค์เ ข้า ร่ว มโครงการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
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7. แนวทางการดาเนินการจัดเวทีชุมชน
7.1 ทาความเข้าใจให้ชาวนาทราบสถานการณ์ และนโยบายการผลิตข้าวของรัฐในการกาหนด
ปริมาณการผลิตข้าวให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาดและชาวนา
ขายข้าวได้ราคาต่า
7.2 เสนอข้อมูลกิจกรรมทางเลือกพืชที่จังหวัดพิจารณา และหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเข้าร่ว ม
โครงการให้ชาวนาในชุมชนประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ โดยสานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงานเกษตร
อาเภอ/ศูนย์วิจัยพืชไร่/สถานีทดลองพืชไร่ที่รับผิดชอบจังหวัด ให้ข้อมูลด้านการผลิตพืช สานักงานพาณิชย์จังหวัดให้
ข้อมูลด้านตลาด
7.3 ต้องทาประชาคมชาวนาผู้ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลการปลูกข้าวนาปรังย้อนหลัง 3 ปี ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร
7.4 การทาประชาคม โดยคณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล
1) ให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลของตนเองและเกษตรกรรายอื่น จากแบบประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครขอสิทธ์เข้าร่วมโครงการ ปนข 05 (พิมพ์ออกจากระบบ) ซึ่งได้จัดเตรียม และปิดไว้ ณ สถานที่ประชาคม เป็น
อันดับแรกก่อนการประชาคม
2) การประชาคม โดยผู้เข้าร่วมประชาคมต้องตรวจสอบ บัตรประจาตัวประชาชนว่าตรงกับ
รายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชาคมก่อนลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชาคม เน้นย้าการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง
ได้แก่ ชื่อ สกุล ที่ตั้งแปลง ประวัติการปลูกข้าวนาปรัง ปี 2556 - 2558 ขนาดพื้นที่ ชนิดของเอกสารสิทธิ์ที่แจ้งขึ้น
ทะเบียน จากประกาศ ปนข 05 ที่ติดไว้ ณ สถานที่ประชาคม ว่าถูกต้องตามที่แจ้งสมัครเข้าร่วมโครงการไว้ก่อน
เริ่มการประชาคม หากเกษตรกรต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตอนทาประชาคม
3) ผู้ดาเนินการประชาคม ให้ดาเนินการ ดังนี้
- แจ้ง ให้เกษตรกรผู้มีความประสงค์ขอเข้ารับการสมัครเข้าร่วมโครงการ รับทราบ
ข้อกฎหมาย บทลงโทษ ในการแจ้งหรือรับรองข้อมูลเป็นเท็จ ตลอดจนช่องทางการแจ้งเจ้าหน้าที่ในกรณี ที่
เกษตรกรทราบว่า มีเกษตรกรรายอื่นแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ โดยใช้แบบทาประชาคม ปนข 06 (พิมพ์ออกจากระบบ)
- เรียกเกษตรกรตามรายชื่อ เพื่อให้เกษตรกรยืนแสดงตนต่อที่ประชุม อ่านรายละเอียด
(เน้นในส่วนของประวัติการปลูกข้าวนาปรัง ขนาดพื้นที่ ชนิดพันธุ์พืชที่จะปลูก และวันที่คาดว่าจะปลูก) เพื่อให้ที่
ประชุมรับทราบ ยืนยันหรือคัดค้านข้อมูล ที่เกษตรกรรายนั้นแจ้ง
3.1 กรณีที่ประชาคมแล้วไม่มีการคัดค้าน รวบรวมรายชื่อเกษตรกรเพื่อเตรียมนาลง
ระบบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 (change.doae.go.th)
ตามทีศ่ ูนย์สารสนเทศกาหนด
3.2 กรณีที่ประชาคมแล้วมีการคัดค้าน รวบรวมรายชื่อส่งให้แก่คณะทางานฯ ระดับ
ตาบล ตรวจสอบจากพยานแวดล้อม หรือเอกสารแวดล้อมที่บ่งชี้ได้ว่าเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังใน 3 ปี ย้อนหลัง
4) นาแบบผลการรับสมัคร ปนข 07 (พิมพ์ออกจากระบบ) ติดประกาศให้เกษตรกรรับทราบ
8. การจัดการเรียนรู้ให้ชาวนา
8.1 สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอสรุปผลชาวนาที่ผ่านเวทีชุมชน และรวบรวมกิจกรรมพืช
ที่ชาวนาสมัครใจ นาไปกาหนดแผนการถ่ายทอดความรู้
8.2 สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ จัดทาแผนการถ่ายทอดความรู้ตามกิจกรรมพืช ที่ชาวนา
สมัครเข้าร่วมโครงการ
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8.3 สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ จัด การถ่ายทอดความรู้ตามกิจกรรมพืชที่ชาวนาสมัครเข้า
ร่วมโครงการ
9. การขอปรับเปลี่ยนข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
9.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลการปลูก หรือยกเลิกการปลูก
ชาวนามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปลูกพืชตามที่ได้ แจ้ง ไว้ในใบรับสมัคร ให้มายื่นคาร้องขอ
เปลี่ย นแปลงชนิดพืช เวลาปลูก หรือ ยกเลิก การปลูก ตามแบบ ปนข. 08 (ภาคผนวกที่ 9) ณ สานัก งาน
เกษตรอาเภอที่เป็นที่ตั้งแปลงโดยให้แจ้งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2559
9.2 ปรับเปลี่ยนข้อมูลผู้สมัคร
ชาวนาผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลง เช่น คานาหน้านาม ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นคาร้องขอแก้ไข
ข้อมูลชาวนา ผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ตามแบบ
ปนข. 14 (ภาคผนวกที่ 14)
10. การแจ้งยืนยันการปลูก
ชาวนาหลังจากปลูกพืชหลากหลายแล้วก่อน 20 วัน ให้มาแจ้งโดยยื่นแบบคาร้องแจ้งปลูก
พืช แล้ว ตามแบบ ปนข.09 (ภาคผนวกที่ 10) แก่ส านัก งานเกษตรอาเภอ เพื่อ บัน ทึก ลงระบบโครงการ
ปรั บ เปลี่ ย นการปลู ก ข้า วไปปลู ก พืช ที่ ห ลากหลายฤดู น าปรั ง ปี 2560 (change.doae.go.th) และพิม พ์แ บบ
ตรวจสอบแปลงปลูกพืช ที่ช าวนาสมัค รเข้า ร่ว มโครงการให้ค ณะทางานตรวจสอบพื้น ที่โ ครงการฯระดับตาบล
ตรวจสอบพื้น ที่ ตามแบบ ปนข.10 (ภาคผนวกที่ 11) ให้คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โ ครงการฯ ระดับตาบล
ลงตรวจสอบพื้นที่จริง
11. การตรวจสอบ
11.1 ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่ โดยให้คณะทางานตรวจสอบพื้นที่ โครงการฯ ระดับตาบล
มีห น้า ที่ต รวจสอบพื้น ที่ โดยชาวนาเจ้าของแปลงเป็น ผู้นาคณะทางานตรวจสอบพื้นที่โ ครงการฯ ระดับ ตาบล
ลงตรวจสอบ โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้
1) ให้ค ณะท างานตรวจสอบพื ้น ที ่ฯ ระดับ ต าบล ใช้ข้อ มูล แบบรายงาน ปนข 10
ไปตรวจพื ้น ที ่ โดยระบบโครงการปรั บ เปลี่ ย นการปลู ก ข้ า วไปปลู ก พื ช ที่ ห ลากหลายฤดู น าปรั ง ปี 2560
(change.doae.go.th) จะประมวลผลชาวนาที่ปลูกพืชแล้วครบรอบ 20 วันหลังปลูก ให้ทุกสัปดาห์ คณะทางาน
ตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตาบล ไปตรวจพื้นที่ว่า มีการปลูกจริงเป็นพืชชนิดเดียวกับที่แจ้งไว้ และขนาดพื้นที่ที่ปลูก
ต้องตรงตามที่แจ้งสมัครเข้าร่ว มโครงการ ทั้ง นี้ การพิจารณาตรวจสอบจานวนพื้นที่ป ลูก ให้อยู่ในดุล พินิจของ
คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล เลือกใช้วิธีการวัดขนาดพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น ใช้ส าย
เทปวัดแปลง ใช้เครื่องมือวัด เป็นต้น
2) ให้ค ณะทางานตรวจสอบพื้น ที่ฯ ระดับ ตาบล จับ พิกัด GPS ของที่ตั้ง แปลงปลูก
จานวน 1 จุด ในแปลงปลูก
3) นาผลการตรวจสอบพื้นที่บันทึกลงระบบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
ที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 (change.doae.go.th) และพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทางาน
ตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล พร้อมลงลายมือชื่อคณะทางาน ตามแบบรายงาน ปนข. 11 (ภาคผนวกที่
12) ส่งให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ พิจารณาผลการตรวจสอบ และรับรองสิทธิ์ของชาวนา
ที่เข้าร่วมโครงการ
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11.2 ขั้น ตอนการรับรอง คณะกรรมการบริห ารโครงการฯ ระดับอาเภอ มีห น้าที่รับรองผล
การตรวจสอบแปลง และมีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ นาผลการตรวจสอบตามแบบรายงาน
ปนข. 11 มาพิจารณา โดยมีระยะเวลาดาเนินการภายใน 7 วัน หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้
2. คณะกรรมการบริห ารโครงการฯ ระดับอาเภอ ประชุม เห็นชอบแล้ว ให้ดาเนินการ
บันทึกข้อมูลส่งผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร และพิมพ์ แบบรายงานผลการรับรองสิทธิ์ ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการฯ
ของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ ตามแบบ ปนข.12 (ภาคผนวกที่ 13) พร้อมลายเซ็นของ
คณะกรรมการบริห ารโครงการฯ ระดับ อาเภอ ติดประกาศ และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด ทราบต่อไป
11.3 กรณีอุทธรณ์ร้องเรียน ร้องคัดค้านจากชาวนา
การอุทธรณ์ กรณีการร้องเรียน ร้องคัดค้านจากชาวนา ที่ไม่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองสิทธิ์ หรือข้อมูล ไม่ถูกต้อง ให้ยื่น คาร้องขออุทธรณ์ ตามแบบ ปนข 13 (ภาคผนวกที่ 14) และให้
นาเสนอข้อ เท็จ จริง ต่อ คณะทางานตรวจสอบพื้น ที่โ ครงการฯ ระดับ ตาบล และสามารถยื่น อุท ธรณ์ ต่อ คณะ
กรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด ตามลาดับ เพื่อหาข้อยุติในระดับจังหวัด และให้ถือ
มติระดับจังหวัด เป็นที่สิ้นสุด
12. การจ่ายเงินให้ชาวนา
กรมส่งเสริมการเกษตร นาบัญชีรายชื่อ ชาวนาที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริห าร
โครงการฯ ระดับ อาเภอ ส่งให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อประมวลผลและโอนเงินให้ชาวนา
ทั้งนี้ ถ้าชาวนา ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการ ให้นาเงินมาคืนอย่างไม่มีเงื่อนไข
13. มาตรการทางกฎหมาย/ลงโทษ
หากคณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล พบว่า ข้อมูลในแบบแจ้งเข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 มีข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้คณะทางาน
ตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล ให้ชาวนาชี้แจงเหตุผลในการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อประกอบ
การพิจารณา หากพบว่า ชาวนามีเจตนาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ดาเนินการตามชั้นความผิด ดังนี้
12.1 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรับแจ้ง หากพบว่ามีการแจ้งเท็จโดยเจตนา ให้ชาวนาผู้แจ้ง และ
เกษตรกรที่รับรองข้อมูลเป็นเท็จ มาว่ากล่าวตักเตือนให้ทราบผลทางกฎหมายในการแจ้ง หรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ
ไม่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
12.2 ขั้ น ตอนยื่ น เอกสารเสร็ จสิ้ น ขั้ น ตอนตรวจสอบ บั น ทึ ก ข้ อ มู ลการรั บ สมั ค รในระบบ
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 (change.doae.go.th) แล้ว
ให้ ร ะงับ การด าเนิ น การ และตัดสิ ทธิ์ ช าวนาที่ แจ้ งเท็จ แจ้ งความร้อ งทุ กข์ ต่อ พนั กงานสอบสวน เพื่ อด าเนิน คดี
ตามกฎหมายต่อชาวนาที่แจ้ งและเกษตรกรผู้รั บรองข้อมูล เกษตรกรแจ้ง หรือรับรองข้อมูล เป็นเท็จ เมื่อศาล
พิพากษาว่าเกษตรกรมีความผิดให้ดาเนินการตัดสิทธิ์ชาวนาผู้แจ้ง และเกษตรกรผู้รับรองข้อมูลเป็นเท็จ
12.3 ขั้นตอนหลังการรับรองสิทธิ์ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อชาวนาที่แจ้งและเกษตรกรผู้รับรองข้อมูลการแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ หรือรับรองข้อมูลเป็นเท็จ และฐานฉ้อโกง
เมื่อศาลพิพากษาว่า ชาวนามีความผิด ให้ดาเนินการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ กับ ชาวนาผู้แจ้งและเกษตรกร
ผู้รับรองข้อมูลเป็นเท็จ หากพบว่า ชาวนาได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐโดยไม่สมควรแล้ว ให้แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบด้วย เพื่อให้หน่วยงานนั้น ๆ ดาเนินการให้ชาวนาชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อไป

8

ทั้งนี้ ให้ เกษตรอ าเภอ เกษตรจั งหวั ดเข้มงวดกั บการแจ้งความร้องทุกข์ กล่ าวโทษต่ อ ชาวนา
ผู้แจ้งเข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรที่รับรองข้อมูล เป็นเท็จ เนื่องจากการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทา
ความผิดต่อแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายอาญา หากไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่อาจต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
14 จัดงานรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพื ชที่หลากหลาย
สานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงานเกษตรอาเภอ ดาเนินการจังหวัดละ 1 ครั้ง เพื่อรณรงค์ให้
ชาวนาในชุมชนและข้างเคียง มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศ และเห็นความสาคัญ
ของประโยชน์ในการลดรอบการปลูกข้าว เพื่อเป็นทางเลือกในสถานการณ์การผลิ ตข้าวที่ไม่เหมาะสม
15. การกากับติดตาม และสนับสนุนการดาเนินงานโครงการในพื้นที่
15.1 สานั กส่ งเสริ มและพัฒ นาการเกษตรเขต ทาหน้าที่กากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ติ ดตามผลการดาเนิน งาน การรั บสมัครเข้าร่ ว มโครงการปรับเปลี่ ยนการปลู กข้า ว
ไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 การตรวจสอบ การรับรองสิทธิ์ และการขอใช้สิทธิ์ของชาวนา
2) ให้คาแนะนาในการดาเนินงานโครงการ และแก้ไขปัญหาการดาเนินงานในพื้นที่
3) รายงานผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรค และการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ก รมส่ ง เสริ ม
การเกษตรทราบ
15.2 สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอทาหน้าที่ติดตาม
1) สานักงานเกษตรจังหวัด และอาเภอ กาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตาม และ
จัดทาแผนการติดตาม
2) ติดตาม ตรวยเยี่ยมแปลง ให้คาแนะนาการปลูกพืชที่หลากหลาย
3) สรุปผลการติดตาม และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ
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ภาคผนวก
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ร่าง
ภาคผนวกที่ 1

คาสั่งจังหวัด.............................
ที…่ ……./…………………..
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี 2560
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน และสมาคมชาวนา ดาเนินงานโครงการปรับเปลี่ยน
การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา 22 จังหวัด ภายใต้แผนการผลิต
การตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 ที่มุ่งเน้นการผลิตข้าวให้สอดคล้ องกับปริมาณความต้องการของตลาด
โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ช าวนาที่ ล ดพื้ น ที่ ท านาปรั ง ในปี 2560 หั น ไปท าการเพาะปลู ก พื ช อื่ น
ที่ห ลากหลายรายละไม่เกิน 5 ไร่ ๆ ละ 2,000 บาท และให้ มีการกาหนดมาตรการ ควบคุ ม ติ ดตาม และ
ตรวจสอบการดาเนิ นการของชาวนาให้ เป็ นไปตามเงื่ อ นไขของโครงการปรั บเปลี่ ยนการปลู กข้ าวไปปลู กพื ช
ที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
ดัง นั ้น เพื่อ ให้ก ารดาเนิน การตามโครงการปรับ เปลี ่ย นการปลูก ข้า วไปปลูก พืช ที่ห ลากหลาย
ฤดูน าปรัง ปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จังหวัด.......................จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะทางาน โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง
ปี 2560 มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง
ปี 2560 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
1.2 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รองประธาน
1.3 พาณิชย์จังหวัด
คณะกรรมการ
1.4 ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (จังหวัด)
คณะกรรมการ
1.5 ชลประทานจังหวัด
คณะกรรมการ
1.6 พัฒนาที่ดินจังหวัด
คณะกรรมการ
1.7 มณฑลทหารบกจังหวัด
คณะกรรมการ
1.8 เกษตรจังหวัด
คณะกรรมการ และเลขานุการ
1.9 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หรือหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตที่รับผิดชอบ คณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) กากับ ดูแล และตรวจสอบการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์
ที่ระบุในคู่มือโครงการ
2) ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานโครงการ
3) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดาเนินงานโครงการแก่ชาวนา
4) แต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติมตามความจาเป็น
(1)

2. คณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง
ปี 2560 ระดับอาเภอ ประกอบด้วย
2.1 นายอาเภอ
ประธานคณะกรรมการ
2.2 ปลัดอาเภอประจาตาบล
คณะกรรมการ
2.3 ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาหรือผู้แทน
คณะกรรมการ
2.4 เจ้าหน้าที่ทหารทีม่ ณฑลทหารบกมอบหมาย
คณะกรรมการ
2.5 เกษตรอาเภอ
คณะกรรมการและเลขานุการ
2.6 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) กากับดูแล แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานโครงการ
2) พิจารณาผลการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล
และรับรองสิทธิ์ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ
3) บันทึกข้อมูลลงระบบโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี
2560 (change.doae.go.th) และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด
4) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการดาเนินงานโครงการแก่ชาวนา
5) แต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติม ตามความที่จาเป็น
6) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด มอบหมาย
3. คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี 2560 ระดับตาบล. ประกอบด้วย
3.1 ปลัดอาเภอประจาตาบล
ประธานคณะทางาน
3.2 กานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
คณะทางาน
3.3 เจ้าหน้าที่ทหารทีม่ ณฑลทหารบกมอบหมาย
คณะทางาน
3.4 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
คณะทางาน
3.5 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจาตาบล
คณะทางานและเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทาแผนการตรวจสอบพื้นที่ของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
ไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ตามจานวนและรายชื่อที่ชาวนาได้แจ้งการเพาะปลูก รวมทั้งตรวจ
ข้อเท็จจริงในท้องที่ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ
2) ตรวจสอบพื้นที่ปรับเปลี่ยนของชาวนาที่แจ้งความประสงค์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
3) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ
4) กากับดูแลการจัดทาเวทีประชาคม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่...................................................
…………………………..
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
(หมายเหตุ ร่างคาสั่งนี้เป็นเพียงแนวเนื้อหาข้อความ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนข้อความตามความจาเป็นของพื้นที่)
(2)

ปนข.01
ภาคผนวกที่ 2
แบบรายงานรายชื่อชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2556-2558 เพือ่ ใช้ในโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชทีห่ ลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
วันทีต่ ิดประกาศ......................................
สถานทีต่ ั้งแปลง หมู่ท.ี่ ......... ตาบล.......................................อาเภอ..............................จังหวัด...............................
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์
ประวัติการปลูกข้าวนาปรัง
ลาดับที่ เลขบัตรประจาตัวประชาชน รหัสประจาบ้าน
ชื่อ-สกุล
แปลงที่ ลักษณะการถือครอง ประเภทเอกสารสิทธิ์ เนื้อทีต่ ามเอกสารสิทธิ์ ปี2556 ปี 2557 ปี 2558

(3)

ปนข.02

ภาคผนวกที่ 3
แบบยื่นความจานงสมัครเข้าร่ วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
1. ข้อมูลเกษตรกรขอรับสิ ทธิ์เข้าร่ วมโครงการ
1.1 ชื่อ - สกุล ................................................................................โทรศัพท์...............................................
1.2 เลขบัตรประชาชน...................................................................

1.3 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เลขที.่ .................หมูบ่ า้ น............................หมู.่ ........ตาบล...................อาเภอ.........................จังหวัด...............................
1.4 ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที.่ .................หมูบ่ า้ น............................หมู.่ ........ตาบล...................อาเภอ.........................จังหวัด...............................
2. ข้อมูลปลูกข้าวนาปรัง ปี 2556-2558
แปลงที่ 1

รายการ
1. สถานที่ต้งั แปลง

แปลงที่ 2

แปลงที่ 3

แปลงที่ 4

หมูท่ ี่

หมูท่ ี่

หมูท่ ี่

หมูท่ ี่

ตาบล

ตาบล

ตาบล

ตาบล

2. ประวัติการทานาปรัง ปี 56-58 ปี 56 [ ] ปี 57 [ ] ปี 58 [ ] ปี 56 [ ] ปี 57 [ ] ปี 58 [ ] ปี 56 [ ] ปี 57 [ ] ปี 58 [ ] ปี 56 [ ] ปี 57 [ ] ปี 58 [ ]
3. เอกสารสิ ทธิ์
3.1 พื้นที่มีเอกสารสิ ทธิ์

[ ] ของตนเอง

[ ] ของตนเอง

[ ] ของตนเอง

[ ] ของตนเอง

[ ] เช่า

[ ] เช่า

[ ] เช่า

[ ] เช่า

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

3.1.1 ประเภทเอกสารสิ ทธิ์
3.1.2 เลขที่เอกสารสิ ทธิ์
3.2 พื้นที่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์

[ ] ของตนเอง

[ ] ของตนเอง

[ ] ของตนเอง

[ ] ของตนเอง

[ ] เช่า

[ ] เช่า

[ ] เช่า

[ ] เช่า

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

5.2 พื้นที่

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

…...........ไร่ ...............งาน

5.3 วันปลูก

........./................../.........

........./................../.........

........./................../.........

........./................../.........

3.2.1 เลขที่
4. พื้นที่ปลูกข้าวเดิม
5. พื้นที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยน
5.1 ชนิด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ และทราบดีว่าการให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137
แห่งประมวลกฎหมายอาญา
่ .........................................เกษตรกร/ผู ้ยืน
ลงชือ
่ แทน
(...........................................)
วันที.่ .......เดือน................. ..............พ.ศ..............

่ ...............................................เจ ้าหน ้าทีผ
ลงชือ
่ ู ้รับสมัคร

(...........................................)
ตาแหน่ง............................................

วันที.่ ............เดือน.................................พ.ศ............

(4)

ภาคผนวกที่ 4
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หนังสือมอบอานาจ
เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
วันที่........เดือน..............................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................... นามสกุล....................................
เลขที่บัตรประชาชน
อยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่................
ตาบล..........................................อาเภอ................................ จังหวัด.................................... โดยมีที่ตั้งแปลงอยู่ที่
หมู่ที่.............. ตาบล..........................................อาเภอ......................................... จังหวัด.......................................
เป็นผู้มีรายชื่อตามบัญชีชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรังในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาของกรมส่งเสริมการเกษตร (ปี 2556
ปี 2557 ปี 2558) และมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี 2560 แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก............................................
................................................................................................................................................................................
จึงขอมอบให้ นาย/นาง/นางสาว ....................................................... นามสกุล......................................................
เลขที่บัตรประชาชน
อยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่................
ตาบล..........................................อาเภอ................................ จังหวัด.................................... ในฐานะเป็น.............
.......................................................................ทาการสมัครแทน ข้าพเจ้าฯ พร้อมนี้ ได้สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนเกษตรกร ให้ผู้รับมอบอานาจ มาพร้อมนี้แล้ว
........................................................
(.......................................................)
ผู้มอบอานาจ
........................................................
(.......................................................)
ผู้รับมอบอานาจ

เอกสารประกอบการยื่นรับสมัคร กรณีมอบอานาจ มีดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
2. สาเนาทะเบียนเกษตรกรของผู้มอบอานาจ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
(5)

ภำคผนวกที่ 5
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แบบคำร้องขอมีสิทธิ์
เข้ำร่วมโครงกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกข้ำวไปปลูกพืชที่หลำกหลำย ฤดูนำปรัง ปี 2560
กรณี เกษตรกรไม่มีรำยชื่อในแบบรำยชื่อชำวนำผู้ปลูกข้ำวนำปรัง ปี 2556-2558
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................... นามสกุล....................................
เลขที่บัตรประชาชน
รหัสบ้าน
อยู่
บ้านเลขที่........ .. หมู่ที่........ ตาบล....................................อาเภอ................................. จังหวัด.................... เป็นชาวนา
ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ปลูกข้าวนาปรังของกรมส่งเสริมการเกษตร
ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 แต่เป็นชาวนาที่เพาะปลูกข้าวนาปรังตามเกณฑ์ที่โครงการกาหนดจริง โดยทา
การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ดังนี้
ปลูกข้าวฤดูนาปรัง ( ) ปี 2556 ( ) ปี 2557 ( ) ปี 2558 จานวน...........ไร่
แปลงที่ 1 หมู่ที่........ ตาบล...................................... อาเภอ .................................จังหวัด................................................
ประเภทเอกสารสิทธิ์....................................เลขที่เอกสารสิทธิ์.........................................พื้นที่ปลูกข้าว................ไร่
โดยมี นาย/นาง/นางสาว ..................................... ....................... นามสกุล.............................................................
เลขที่บัตรประชาชน
อยู่บ้านเลขที่................. หมู่ที่............
ตาบล..........................................อาเภอ................................ จังหวัด.................................... โดยเป็น
ผูน้ าชุมชน
ชาวนา ที่มที ี่ตั้งแปลงอยูข่ ้างเคียงข้าพเจ้า
อืน่ ๆ............................................................. เป็นผู้รับรอง
มีความประสงค์ ขอเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะปลูกพืชหลากหลายในพื้นที่นา ดังนี้
ลายมือชื่อ ผู้รับรอง
1. พืช ...................................... จานวน...........ไร่.........งาน วันทีค่ าดว่าจะปลูก..................................
................................................
2. พืช ...................................... จานวน...........ไร่.........งาน วันทีค่ าดว่าจะปลูก..................................
(.............................................)
3. พืช .....................................จานวน...........ไร่.........งาน วันที่คาดว่าจะปลูก..................................
ปลูกข้าวฤดูนาปรัง ( ) ปี 2556 ( ) ปี 2557 ( ) ปี 2558 จานวน...........ไร่
แปลงที่ 1 หมู่ที่........ ตาบล...................................... อาเภอ .................................จังหวัด................................................
ประเภทเอกสารสิทธิ์....................................เลขที่เอกสารสิทธิ์.........................................พื้นที่ปลูกข้าว................ไร่
โดยมี นาย/นาง/นางสาว ..................................... ....................... นามสกุล.............................................................
เลขที่บัตรประชาชน
อยู่บ้านเลขที่................. หมู่ที่............
ตาบล..........................................อาเภอ................................ จังหวัด.................................... โดยเป็น
ผูน้ าชุมชน
ชาวนา ที่มที ี่ตั้งแปลงอยูข่ ้างเคียงข้าพเจ้า
อืน่ ๆ............................................................. เป็นผู้รับรอง
มีความประสงค์ ขอเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะปลูกพืชหลากหลายในพื้นที่นา ดังนี้
ลายมือชื่อ ผู้รับรอง
1. พืช ...................................... จานวน...........ไร่.........งาน วันทีค่ าดว่าจะปลูก..................................
................................................
2. พืช ...................................... จานวน...........ไร่.........งาน วันทีค่ าดว่าจะปลูก..................................
(.............................................)
3. พืช .....................................จานวน...........ไร่.........งาน วันที่คาดว่าจะปลูก..................................
หมายเหตุ : หากมีผู้ร้องคัดค้าน หรือ คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล ตรวจสอบภายหลัง พบว่าไม่เป็นจริง ข้าพเจ้า
และพยานผู้รับรอง ยินดีที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามกฎหมาย พร้อมนี้ได้ แนบสาเนาทะเบียนเกษตรกรของ
และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้ร้อง และสาเนาบัตรประชาชนของพยาน มาพร้อมนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับคาร้อง
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำร้องขอมีสิทธิ์
ลงชื่อ .......................................................... ชาวนาผูย้ ื่นคาร้อง
ลงชื่อ ....................................................................
(
)
วันที่..........เดือน.....................................พ.ศ................

(
)
วันที่..........เดือน.....................................พ.ศ................

(6)

ปนข.05

ภาคผนวกที่ 6
ื่ ชาวนาทีเ่ ข ้าร่วมทาประชาคม กรณี ชาวนาปลูกข ้าวนาปรังในรอบ 3 ปี ทผ
ื่ ในแบบรายชอ
ื่
แบบรายงานชอ
ี่ า่ นมาจริง แต่ไม่มรี ายชอ
ตามโครงการปรับเปลีย
่ นการปลูกข ้าวไปปลูกพืชทีห
่ ลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
ที่
1

2
3

เลขทีบ
่ ัตรประจาตัว
ประชาชน

เลขรหัสประจาบ ้าน

ื่ -นามสกุล
ชอ
นาย ก

นาย ข
นาย ค

แปลงที่

ชนิดพืชทีป
่ ลูก
หมูท
่ ี่
ตาบล

อาเภอ

พืน
้ ทีป
่ ลูก
ข ้าวนาปรัง

ประวัตท
ิ านาปรังปี
2556
2557
2558
√

1

10

2

10

3

15

1

8

√

2

6

√

1

20

√
√

√

√

√

(7)

ปนข.06

ภาคผนวกที่ 7
ื่ ในแบบรายชอ
ื่
แบบทาประชาคมชาวนาผู ้ปลูกข ้าวนาปรังในรอบ 3 ปี ทีผ
่ า่ นมาจริง แต่ไม่มรี ายชอ
ตามโครงการปรับเปลีย
่ นการปลูกข ้าวไปปลูกพืชทีห
่ ลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
ทีต
่ ัง้ แปลงปลูกข ้าวนาปรังจริง
ื่ เลขทีบ
่ ั ตร
เลขรหัส
ชอ
ที่
ประจาตัวประชาชน ประจาบ ้าน นามสกุล แปลงที่ หมูท
่ ี่
ตาบล
อาเภอ
1

2
3

นาย ก

นาย ข
นาย ค

พืน
้ ทีป
่ ลูก
ข ้าวนาปรัง
(ไร่)

ประวัตท
ิ านาปรังปี
2556

2557

ผลการประชาคม
2558

1

10

√

2

10

√

3

15

1

8

√

2

6

√

1

20

ผ่าน

ื่
ลายมือชอ
่ คาร ้อง
ไม่ผา่ น เกษตรกรผู ้ยืน

√

√

√

√

(8)

ปนข.07

ภาคผนวกที่ 8
แบบรายงานผลการรับสมัครชาวนาเข ้าร่วมโครงการปรับเปลีย
่ นการปลูกข ้าวไปปลูกพืชทีห
่ ลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560

ที่

เลขทีบ
่ ั ตร
รหัสประจาบ ้าน
ประจาตัวประชาชน

ื่ -นามสกุล
ชอ

1

นาย ก.

2

นาย ข

3

นาย ค

ทีต
่ ัง้ แปลง
แปลงที่ หมูท
่ ี่
ตาบล

อาเภอ

พืน
้ ที่
ปลูก

ข ้อมูลปรับเปลีย
่ น
ชนิดพืชปลูก วันทีค
่ าดว่าจะปลูก พืน
้ ที่ (ไร่) รวมพืน
้ ที่ (ไร่)
1
2
3

(9)

ปนข. 08

ภาคผนวกที่ 9

หนังสือคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชนิดพืช/วันปลูก/ยกเลิกกำรปลูก
โครงกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกข้ำวไปปลูกพืชที่หลำกหลำย ฤดูนำปรัง ปี 2560
ส่ วนนีส้ ำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

เลขที่………......
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล......................................................

ในฐานะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ได้แจ้งความจานงปลูกพืชแล้ว ดังนี้

1. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่...........ไร่......... งาน ปลูกวันที่........เดือน....................ปี............
2. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่...........ไร่......... งาน ปลูกวันที่........เดือน....................ปี............
มีความประสงค์ขอ
เปลีย่ นชนิดพืช
เปลี่ยนวันปลูก
ยกเลิกการปลูก ดังนี้
1. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่...........ไร่......... งาน ปลูกวันที่........เดือน....................ปี............
2. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่...........ไร่......... งาน ปลูกวันที่........เดือ น....................ปี............
แทน เนื่องจาก...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................... (ชาวนา) (ลงชื่อ).....................................................................
(...............................................................)
(.....................................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ................... ตาแหน่ง....................................................................
เจ้ าหน้ าที่สานักงานเกษตรอาเภอ
ส่ วนนี ้ สำหรับชำวนำ

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

เลขที่………......
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...........................................................นามสกุล......................................................

ในฐานะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ได้แจ้งความจานงปลูกพืชแล้ว ดังนี้
1. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่...........ไร่......... งาน ปลูกวันที่........เดือน....................ปี............

2. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่...........ไร่......... งาน ปลู กวันที่........เดือน....................ปี............
มีความประสงค์ขอ
เปลีย่ นชนิดพืช
เปลี่ยนวันปลูก
ยกเลิกการปลูก ดังนี้
1. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่...........ไร่......... งาน ปลูกวันที่........เดือน....................ปี............
2. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่...........ไร่......... งาน ปลูกวันที่........เดือน....................ปี............
แทน เนื่องจาก.................................................................................................................... .......................................
(ลงชื่อ).................................................................. (ชาวนา) (ลงชื่อ)..........................................................................
(................................................................)
(..........................................................................)
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ.................. ตาแหน่ง..........................................................................
เจ้ าหน้ าที่สานักงานเกษตรอาเภอ

หมำยเหตุ : - ระยะเวลาปลูก ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
- ระยะเวลายื่นคาร้อง ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559

(10)

ปนข. 09

ภาคผนวก 10

หนังสือคำร้องแจ้งปลูกพืชแล้ว 20 วัน
โครงกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกข้ำวไปปลูกพืชที่หลำกหลำย ฤดูนำปรัง ปี 2560
ส่ วนนี ้ สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

เลขที…่ ……......
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...................................................นามสกุล.........................................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...........ชื่อบ้าน..............................................ตาบล.................................................
อาเภอ..........................................จังหวัด.....................................ในฐานะผู้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน
บัดนี้ ได้ปลูกพืชที่หลากหลายแล้ว ดังนี้
1. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่..........ไร่...........งาน ปลูกวันที่........เดือน...........ปี..........
2. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่..........ไร่...........งาน ปลูกวันที่........เดือน...........ปี...........
3. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่..........ไร่...........งาน ปลูกวันที่........เดือน...........ปี...........
จึงขอแจ้งการเพาะปลูกพืชให้เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอดาเนินการตรวจสอบพื้นที่ ต่อไป
(ลงชิ่อ).........................................................................

(........................................................)
ตำแหน่ง ................................................................
เจ้ ำหน้ ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอ ผู้รับแจ้ ง

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

(ลงชื่อ)..........................................................(ชาวนา)
(........................................................)
วันที่แจ้ง ...........เดือน.........................พ.ศ.............

ส่ วนนี ้ สำหรับชำวนำ

เลขที่………......
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...................................................นามสกุล.........................................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...........ชื่อบ้าน..............................................ตาบล.................................................
อาเภอ.............. ............................จังหวัด.....................................ในฐานะผู้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน
บัดนี้ ได้ปลูกพืชที่หลากหลายแล้ว ดังนี้
1. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่..........ไร่...........งาน ปลูกวันที่........เดือน...........ปี..........
2. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่..........ไร่...........งาน ปลูกวันที่........เดือน...........ปี ...........
3. ชื่อพืช ..........................................จานวนพื้นที่..........ไร่...........งาน ปลูกวันที่........เดือน...........ปี...........
จึงขอแจ้งการเพาะปลูกพืชให้เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอดาเนินการตรวจสอบพื้นที่ ต่อไป
(ลงชิ่อ).........................................................................

(........................................................)

(ลงชื่อ)........................................................ (ชาวนา)
(........................................................)
วันที่แจ้ง ...........เดือน.........................พ.ศ..............

ตำแหน่ง ................................................................
เจ้ ำหน้ ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอ ผู้รับแจ้ ง
เกษตรอำเภอ

หมายเหตุ : - ระยะเวลาปลูก ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
- ปลูกแล้ว 20 วัน มาแจ้งที่สานักงานเกษตรอาเภอที่เป็นที่ตั้งของแปลง

(11)

ปนข.10

ภาคผนวกที่ 11
แบบตรวจสอบแปลงปลูกพืชทีช
่ าวนาสมัครเข ้าร่วมโครงการรให ้คณะทางานตรวจสอบพืน
้ ทีโ่ ครงการฯระดับตาบลตรวจสอบพืน
้ ที่
โครงการปรับเปลีย
่ นการปลูกข ้าวไปปลูกพืชทีห
่ ลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560
ที่
1

เลขที่
ทีต
่ ัง้ แปลง
ื่ รหัส
ชอ
บัตร
ประจาบ ้าน นามสกุล แปลงที่ หมูท
่ ี่ ตาบล
ประจาตัว
นาย ก.

2

นาย ข

3

นาย ค

ข ้อมูลเกษตรกร
อาเภอ

พืชปลูก วันทีป
่ ลูก พ.ท.(ไร่) รวม (ไร่)

ผลการตรวจ
zone

GPS
X

y

ลานมือ
ื่ ชาวนา
ผ่าน(ไร่) ไม่ผา่ น รอตรวจ ชอ

1
2
3

ลายเซ็น คณะทางานตรวจสอบพืน
้ ทีโ่ ครงการ

(12)

ปนข.11

ภาคผนวกที่ 12

แบบรายงานผลการตรวจสอบพืน
้ ทีข
่ องคณะทางานตรวจสอบพืน
้ ทีโ่ ครการฯ ระดับตาบล ให ้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับ อาเภอ พิจารณา
โครงการปรับเปลีย
่ นการปลูกข ้าวไปปลูกพืชทีห
่ ลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560
ที่
1

เลขที่
ื่ บัตร
รหัส
ชอ
ประจาตัว ประจาบ ้าน นามสกุล
ประชาชน
นาย ก.

2

นาย ข

3

นาย ค

ทีต
่ ัง้ แปลง
แปลงที่

หมูท
่ ี่

ตาบล

ข ้อมูลเกษตรกร
อาเภอ

พืชปลูก

วันทีป
่ ลูก

พ.ท.(ไร่)

ผลตรวจ
ของ
รวม (ไร่)

ผ่าน (ไร่)

ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯอาเภอ
ไม่
เห็นชอบ
เห็นชอบ

1
2
3

ลายเซ็น คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ

(13)

ภาคผนวกที่ 13

ปนข.12

ิ ธิช
แบบรายงานผลการรับรองสท
์ าวนาทีเ่ ข ้าร่วมโครงการฯ ของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับ อาเภอ
โครงการปรับเปลีย
่ นการปลูกข ้าวไปปลูกพืชทีห
่ ลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560
ที่

เลขทีบ
่ ั ตร
ประจาตัว
ประชาชน

ทีต
่ ัง้ แปลง
รหัสประจาบ ้าน

ื่ -นามสกุล
ชอ

1

นาย ก.

2

นาย ข

3

นาย ค

แปลงที่

หมูท
่ ี่

ตาบล

ข ้อมูลเกษตรกรทีผ
่ า่ นการรับรอง
อาเภอ

พืชปลูก

วันทีป
่ ลูก

พ.ท.(ไร่)

รวม (ไร่)

1
2
3

ลายเซ็น คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ

(14)

ภาคผนวกที่ 14

ปนข.13

แบบคำร้องขออุทธรณ์/คัดค้ำนกำรเข้ำร่วมโครงกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกข้ำวไปปลูกพืชที่หลำกหลำย
ฤดูนำปรัง ปี 2560
เขียนที่ ........................................................................
วันที่ ............. เดือน.......................... พ.ศ. ..................
เรื่อง การขอ
อุทธรณ์
ฤดูนาปรัง ปี 2560

คัดค้าน การเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย

เรียน ..................................................................
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................ นามสกุล ..........................................
เลขที่บัตรประชาชน
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่..........................
ตาบล..........................................อาเภอ................................ จังหวัด.................................... โดยมีที่ตั้งแปลงอยู่ที่
หมู่ที่.......................... ตาบล..........................................อาเภอ..................................... จังหวัด............................. .......
มีความประสงค์
ขออุทธรณ์ การเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
ขอคัดค้านการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผลในการ
อุทธรณ์
คัดค้าน ดังนี้
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .......................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบสิทธิ์ต่อไป
ลงชื่อ................................................................... ผู้อุทธรณ์/คัดค้าน
(.....................................................) ตัวบรรจง
(15)

ปนข.14

ภาคผนวกที่ 15

แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัคร
ส่วนนี ้สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

ลำดับที่......

เขียนที่ สานักงานเกษตรอาเภอ........................................... จังหวัด............................
วันที่..............เดือน..............................................พ.ศ.............

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...................................................นามสกุล.........................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

มีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลบุคคล

ในแบบยื่นจายงสมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
จากเดิม เป็น ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...................................................นามสกุล.........................................
เพื่อเป็นข้อมูลสถานะที่ถูกต้องตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในปัจจุบัน
ลงชื่อชาวนา..........................................................
(........................................................)

ลงชื่อ

...................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอ

แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัคร
ส่วนนี ้สำหรับชำวนำ

ลำดับที่......

เขียนที่ สานักงานเกษตรอาเภอ........................................... จังหวัด............................
วันที่..............เดือน..............................................พ.ศ.............

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...................................................นามสกุล.........................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

มีความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลบุคคล

ในแบบยื่นจายงสมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
จากเดิม เป็น ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...................................................นามสกุล.........................................
เพื่อเป็นข้อมูลสถานะที่ถูกต้องตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในปัจจุบัน
ลงชื่อชาวนา..........................................................
(........................................................)

ลงชื่อ

...................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอ

(16)

ภาคผนวก ที่ 16
ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
กรณี 1 เกษตรกรแจ้ ง ข้ อ มู ล ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ต รงกั บ ค วามเป็ น จริ ง เกษตรกรมี ค วามผิ ด
ตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้
มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงาน ผู้กระทาการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จ ลงในเอกสาร
มหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สาหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็น เท็จ หรือปกปิดข้อความจริง
ซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม หรือทาให้
ผู้ ถู ก หลอกลวงหรื อ บุ ค คลที่ ส ามท าถอน หรื อ ท าลายเอกสารสิ ท ธิ์ ผู้ นั้ น กระท าความผิ ด ฐานฉ้ อ โกง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 90 เมื่อการกระทาใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มี
โทษหนักสุดลงโทษแก่ผู้กระทาความผิด
กรณี ที่ 2 ผู้ ใ หญ่ บ้ า นหรื อ ก านั น หรื อ ผู้ น าชุ ม ชนหรื อ เกษตรกรลงนามรั บ รองข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ
ผู้ลงนามรับรอง (ไม่ผ่านประชาคม) มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้
มาตรา 83 ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทาของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทา
ความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
มาตรา 162 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทาเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความในเอกสาร กระทา
การดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติตามหน้าที่
(1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทาการอย่างใดขึ้นหรือว่าอย่างใดได้กระทาต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ
(2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง
(3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น หรือ
(4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 91 เมื่อปรากกฎว่าผู้ใดได้กระทาการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้น
ทุก กรรมเป็ น กระทงความผิ ด แต่ไ ม่ว่ าจะมี การเพิ่ มโทษ ลดโทษ หรื อลดมาตราส่ ว นโทษด้ ว ยหรือ ไม่ ก็ต าม
เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจาคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกาหนดดังต่อไปนี้
(1) สิบปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักสุดมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี
(2) ยี่สิบปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักสุดมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
(3) ห้าสิบปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักสุดมีอัตราโทษจาคุกไม่เกินสิบปีขึ้นไป เว้นแต่กรณี ที่ศาล
ลงโทษจาคุกตลอดชีวิต

(17)

กรณีที่ 4 ร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่เรียกเงิน
มาตรา 148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อานาจในตาแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใด
มอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบ
ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา 341 ผู้ใดทุจริต โดยหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง
ซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สาม หรือทาให้ผู้
ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทา ถอน หรือทาลายเอกสารสิทธิ์ ผู้นั้นกระทาความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

(18)

ภาคผนวก ที่ 17
ตารางพื้นที่เป้าหมายโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายในเขตลุ่มน้้าเจ้าพระยา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
รวม

จังหวัด
ตาก
กาแพงเพชร
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
พิจิตร
พิษณุโลก
นครสวรรค์
ชัยนาท
สิงห์บุรี
ลพบุรี
สระบุรี
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
นนทบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร

เป้าหมายพื้นที่(ไร่)
1,500
40,000
2,000
10,000
22,400
42,000
40,000
20,000
17,500
25,000
10,000
20,000
26,100
10,000
2,800
500
5,200
2,500
1,500
1,000
0
0
300,000

เป้าหมายจานวนราย (5ไร่)
300
8,000
400
2,000
4,480
8,400
8,000
4,000
3,500
5,000
2,000
4,000
5,220
2,000
560
100
1,040
500
300
200
0
0
60,000

หมายเหตุ พื้นที่เป้าหมายโครงการ 300,000 ไร่ ใน 20 จังหวัด สามารถปรับเปลี่ยนระหว่างจังหวัด
ได้ตามจานวนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการของแต่ละจังหวัด

(19)

ภาคผนวก ที่ 18
ทางเลือกชนิดพืชฤดูแล้ง
พืชไร่
1. ถั่วเขียว
2. ถั่วเหลือง
3. ถั่วลิสง
4. ทานตะวัน
5. งา
6. ข้าวโพดหวาน
7. ข้าวโพดฝักอ่อน
8. อื่น ๆ

พืชผัก
1. คะน้า
2. ผักกาดเขียวกวางตุ้ง
3. ผักกาดฮ่องเต้
4. กุยช่าย
5. กะเพรา
6. โหระพา
7. แมงลัก
8. พริก
9. มะเขือ
10. บวบ
11. มะระ
12. ฟักแฟง
13. แตงกวา
14. ถั่วฝักยาว
15. ฟักทอง
16. ตะไคร้
17. แคนตาลูป
18. เมล่อน
19. ผักอื่นๆ

หมายเหตุ : พืชที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย เผือก พืชปุ๋ยสด
ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชที่มรี ะยะเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยว เกิน 4 เดือน ขึ้นไป
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ภาคผนวกที่ 21

โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560
1. ความสอดคล้องกับนโยบาย : ด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวครบวงจร
2. หลักการและเหตุผล
ข้า วเป็ น พื ช อาหารหลั ก และเป็ นอาชี พที่ ส าคั ญ ของเกษตรกรไทย มี เกษตรกรผู้ ปลู ก ข้า ว จานวน
ประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยในรอบ 5 ปี (2553/54 - 2557/58) จานวน 78.3 ล้านไร่
(ข้าวนาปีและนาปรัง) ผลผลิตข้าวเฉลี่ยปีละ 36.1 ล้านตันข้าวเปลือก (23.8 ล้านตันข้า วสาร) ส่งออกประมาณ
8.9 ล้านตันข้าวสาร (13.6 ล้านตันข้าวเปลือก) และใช้ภายในประเทศประมาณ 10.77 ล้านตันข้าวสาร (16.32
ล้านตันข้าวเปลือก) จะเห็นว่าการผลิตข้าว เกินความต้องการใช้ในประเทศจานวนมาก และจากนโยบายของรัฐบาล
ที่ผ่านมาในช่วงปี 2554/55 - 2556/57 ได้มีมาตรการช่วยเหลือชาวนา โดยการรับจานาผลผลิตข้าวเปลือกจาก
ชาวนาทั้ง หมด ในราคารับ จานาค่อนข้า งสูง ได้แ ก่ ข้าวเปลือ กหอมมะลิ 20,000 บาท/ตัน ข้าวหอมจังหวัด
18,000 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 5 % ราคา 14,800 บาท/ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 16,000 บาท/ตัน
ส่งผลให้ชาวนาขยายพื้นที่ปลูก และเพิ่มรอบการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ในเขตชลประทาน
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา เพิ่มการปลูกมากกว่า 2 ครั้ง/ปี ทาให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่การส่งออกข้าวของไทย
ต้องมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต่ากว่า เนื่องจากราคาข้าวเปลือกที่ภาครัฐรับจานานั้น
ราคาสูงกว่าภาวะปกติของตลาด ส่งผลให้การระบายข้าวสารเพื่อการส่งออกของรัฐไม่สามารถขยายได้มากนัก ทาให้
ปริ มาณผลผลิ ตข้า วคงคลั ง ในโกดัง กลางของรัฐ บาลมีจานวนมากกว่ า 10 ล้ านตันข้ าวสาร ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และการค้าข้าวในตลาดโลกยังมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปริมาณข้าวคงคลังดังกล่าวจะ
เป็น ปัจ จัย หนึ ่ง ที ่ส ่ง ผลกระทบต่อ ราคาข้า วในฤดูก าลผลิต ใหม่ข องชาวนาที ่จ ะออกสู ่ต ลาด ในปี ก ารผลิ ต
2559/60
รัฐบาลปัจจุบันเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก ในการ
จัดทายุทธศาสตร์ สินค้าข้าวแห่งชาติ เพื่อนาไปจัดทาแผนปฏิรูปภาคการเกษตร และมีคาสั่ งคณะอนุกรรมการ
พิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว ที่ 1 /2558 แต่งตั้งคณะทางานวางแผนการผลิตข้าว
ครบวงจร โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน คณะทางานประกอบด้วย หน่วยงานจากกระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคม
ชาวนาข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และกรมการค้าภายใน ร่วมกันพิจารณาวางแผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ในฤดูกาลผลิต ปี 2559/60 โดยใช้หลักคิด “ตลาดนาการผลิต หรือ ผลิตให้มีปริมาณ
ผลผลิตตรงกับปริมาณความต้องการของตลาด” เพื่อมิให้เกิดปัญหากระทบต่อชาวนาในเรื่องราคา และการส่งออก
โดยคณะทางานวางแผนการผลิ ต ข้า วครบวงจร พิ จารณากาหนดเป้ าหมายปริม าณความต้ องการผลผลิ ต ข้า ว
ในปี 2559/60 จานวน 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจาเป็นต้องลดการผลิตข้าวเปลือกที่เคยผลิตได้ เฉลี่ยปีละ
36.1 ล้านตันข้าวเปลือก รวมทั้งการจัดการด้านการผลิต และบริหารจัดการเรื่องการตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ
จากการกาหนดเป้าหมายความต้องการผลผลิ ต จานวน 27.17 ล้ านตันข้าวเปลือก คณะทางาน
วางแผนการผลิตข้าวครบวงจรได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการบริหารจัดการพื้นที่เป้าหมาย
เพาะปลูกให้สอดคล้องกับเป้าหมายปริมาณผลผลิต โดยจาเป็นต้องลดรอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูนาปรังในเขตพื้นที่
ลุ่มน้าเจ้าพระยา 22 จังหวัดเป็นหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรังขนาดใหญ่ของประเทศ มีพื้นที่นา
รวมประมาณ 10 - 12 ล้านไร่ และหากิจกรรมทางเลือกพืชที่เหมาะสมเข้าไปทดแทนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในอดีต
พื้นที่นาในเขตพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา 22 จังหวัด มีการทานาเชิงระบบ กล่าวคือ ปลูกข้าวสลับ หรือร่วมกับพืชอื่น
เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชผัก ผลผลิตใช้เป็นวัตถุดิบ
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เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และแปรรูปอาหาร ซึ่งในแต่ละปีมีความต้องการจานวนมาก แต่ในปัจจุบัน
ชาวนาเปลี่ยนแปลงการทานาเป็นพืชเชิงเดี่ยว กล่าวคือ ปลูกข้าวมากกว่า 2 รอบต่อปี ไม่ทาการเพาะปลูกพืช อื่น
สลับหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว ขาดแคลนวัตถุดิบ และต้องนาเข้าวัตถุดิบ จาก
ต่างประเทศจานวนมากขึ้นทุกปี เช่น ถั่วเหลือง นาเข้าปีละ 2,200,000 ตัน ถั่วลิสง นาเข้าปีละ 95,000 ตัน
ถั่วเขียว 30,000 ตัน ดังนั้น ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ผ ลผลิตข้าวมีปริมาณเกินความต้องการของตลาด การเข้าไป
สนับสนุนให้ชาวนาในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา ผู้ซึ่งมีประสบการณ์จัดระบบการเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา ให้ลดรอบ
การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่มีความเหมาะสม และมีตลาดรองรับผลผลิต จะสามารถช่วยลดปริมาณข้าวใหม่ที่จะออกสู่
ตลาด ลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตข้าวตกต่า และให้ชาวนามีรายได้จากการปลูกพืชอื่น และยังส่งผลดีให้ชาวนา
เรื่องการตัดวงจรการระบาดของศัตรูข้าว และดินมีการพักฟื้นตัว มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการ
เพาะปลูกข้าวในฤดูกาลต่อไป รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีรายได้ดีในอนาคตอีกด้วย
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทาโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
ที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ขึ้น โดยการสนับสนุนมาตรการจูงใจให้เกษตรกรลดรอบการปลูกข้าวไปปลูกพืช
อื่นทดแทน เช่น สนับ สนุนการผลิตพืชทดแทนในการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช ที่หลากหลายบางส่ว น
ให้องค์ความรู้การผลิตพืชทดแทน และจัดหาตลาดรองรับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวนาในการผลิตพืชทดแทน
ซึ่งคณะทางานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร ได้นาเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริห ารจัดการข้าว โดยมี
ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาแล้ว
มีมติเห็ นชอบโครงการปรั บเปลี่ย นการปลูกข้าวไปปลูกพืช ที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 และงบประมาณ
ดาเนินการโครงการ ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและอนุ มัติต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
การดาเนินงานแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
3. วัตถุประสงค์
1. ลดรอบการทานาในฤดูนาปรัง ด้วยการพักการทานาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น
2. สร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว ให้ชาวนาที่เข้าร่ว มมาตรการลดรอบการทานา
กับภาครัฐ
3. สร้างโอกาสให้กับชาวนาได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา เพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือก
ให้ชาวนาในระยะยาว
4. เป้าหมายการดาเนินงาน
4.1 เป้าหมายพื้นที่
1) พื้นที่ 22 จังหวัดในเขตลุ่มน้าเจ้าพระยา ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัด นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก อุตรดิตถ์ นครสวรรค์
กาแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร สุพรรณบุรี นครปฐม ยกเว้น จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรปราการ
2) พื้นที่จานวน 300,000 ไร่ ชาวนา 60,000 ครัวเรือน ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
ที่หลากหลายตามความต้องการของชาวนา ยกเว้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลไม้
ยืนต้น ภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลทางวิชาการ ความเป็นไปได้ในการผลิต และความต้องการของตลาด โดยพื้นที่
ดังกล่าวต้องไม่ทาการเพาะปลูกข้าวในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-30เมษายน 2560 และชาวนาสามารถ
เลือกช่วงระยะเวลาปลูกพืชหลากหลายได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-28 กุมภาพันธ์ 2560
4.2 เป้าหมายการสนับสนุน
กรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ชาวนาปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
ที่หลากหลาย ครัวเรือนละไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละ 2,000 บาท
(32)

5. ระยะเวลาดาเนินการ
1. ระยะเวลาปรั บ เปลี่ ยนพื้นที่ปลู กข้าวไปปลู กพืช ที่ห ลากหลาย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560
2. ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2559 – เมษายน 2560 (รายละเอียดตามแผนปฏิบัติงาน)
6. วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุ ม สั ม มนาเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดโครงการให้ จั ง หวั ด รั บ ทราบสถานการณ์
และนโยบายการผลิตข้าวครบวงจรของรัฐ รวมทั้งกิจกรรมทางเลือกพืช รวมทั้งอภิปราย ระดมความคิดเห็นแนว
ทางการดาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางไปปฏิบัติในพื้นที่
2. กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
3. จังหวัดพิจารณาทางเลือกพืชที่เหมาะสมภายในจังหวัด ภายใต้เงื่อนไขหลักการทางวิชาการผลิต
และการตลาด ยกเว้น ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ อ้อย พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลไม้ยืนต้น แนะนาชาวนา
ประกอบการตัดสินใจทาการผลิตเพื่อให้ชาวนามีรายได้ระหว่างการลดรอบทานาในฤดูนาปรัง หากเป็นไปได้ควรเน้น
ให้ชาวนาร่วมกันผลิตพืชชนิดเดียวกันให้มีพื้นที่จานวนมากที่สุด และสะดวกต่อการบริหารจัดการเรื่องการผลิต
และการตลาด
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทางาน รวม 3 คณะ
4.1 คณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง
ปี 2560 ระดับจังหวัด ทาหน้าที่ 1) กากับ ดูแล และตรวจสอบการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และหลักเกณฑ์ที่ระบุในคู่มือโครงการ 2) ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานโครงการ 3) ประชาสัมพันธ์
ชี้แจงการดาเนินงานโครงการแก่ชาวนา 4) แต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติมตามความจาเป็น
4.2 คณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง
ปี 2560 ระดับอาเภอ ทาหน้าที่ 1) กากับ ดูแล แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานโครงการ 2) พิจารณา
ผลการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทางานตรวจสอบพื้นที่ฯ ระดับตาบลและรับรองสิ ทธิ์ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ
3) บันทึกข้อมูลลงระบบ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด 4) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
การดาเนินงานโครงการแก่ชาวนา 5) แต่งตั้งคณะทางานเพิ่มเติม ตามความที่จาเป็น 6) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด มอบหมาย
4.3 คณะทางานตรวจสอบพื้นที่ระดับตาบล ทาหน้าที่ 1) จัดทาแผนการตรวจสอบพื้นที่ของ
ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตามจานวนและรายชื่อที่ชาวนาได้แจ้งการเพาะปลูก รวมทั้งตรวจข้อเท็จจริงในท้องที่
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ 2) ตรวจสอบพื้นที่ปรับเปลี่ยนของชาวนาที่แจ้งความประสงค์
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ
4) กากับดูแลการจัดเวทีประชาคม
5. จัดทาเวทีชุมชนเพื่อรับสมัครชาวนา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมจัดเวที
5.1 ทาความเข้าใจให้ชาวนาทราบสถานการณ์ และนโยบายการผลิตข้าวของรัฐในการกาหนด
ปริมาณการผลิตข้าวให้เหมาะสมกับ ปริมาณความต้องการของตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิ ตข้าวล้นตลาดและ
ชาวนาขายข้าวได้ราคาต่า
5.2 เสนอทางเลื อ กพื ช และหลั ก เกณฑ์ เ งื่ อ นไขในการเข้ า ร่ ว มโครงการให้ ช าวนา ในชุ ม ชน
ประกอบการตัดสิน ใจเข้าร่ว มโครงการ โดยสานักงานเกษตรจังหวัด/สานักงานเกษตรอาเภอ เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ศูนย์วิจัยพืชไร่/สถานีทดลองพืชไร่ที่รับผิดชอบจังหวัด ให้ข้อมูลด้านการผลิตพืช สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ให้ข้อมูลด้านตลาด
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5.3 รับสมัครชาวนา เพื่อแสดงความจานงในการเข้าร่วมโครงการ โดยชาวนาต้องมีคุณสมบัติ และมี
หลักฐานการสมัคร ดังนี้
1) คุณสมบัติ และเงื่อนไขของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ
(1) มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว
(2) เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) ตามทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.01) ของกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ได้รับสิทธิ์ เป็น หัวหน้าครัวเรือน
(3) ชาวนาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังในรอบ 3 ปี
(ปี 2556-2558 ปีใดปีหนึ่ง) และพื้นที่เข้าร่วมต้องเป็นพื้นที่นาเท่านั้น ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป ไม่เกิน 5 ไร่
(4) ชาวนาต้ อ งลงทุ น ในการเตรี ย มแปลงและปลู ก พื ช ในนาก่ อ น และเมื่ อ ปลู ก แล้ ว
ให้มาแจ้งยืนยันการเพาะปลูกเพื่อให้คณะทางานตรวจสอบ ระดับตาบล ทาการตรวจสอบ
(5) ชาวนาต้องมีบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หากไม่มี
ต้องไปเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. เพื่อประโยชน์ในการรับเงินค่าใช้จ่ายหลังจากได้รับสิทธิ์
(6) ชาวนาต้องปลูกพืชตรงตามที่แจ้งสมัครเข้าร่วมโครงการ
(7) ชาวนาห้ามนาพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการไปทานาปรังในฤดูปีการผลิต 2560
(1 พ.ย. 59 – 30 เม.ย. 60)
(8) ชาวนาสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือ สถานที่อื่น
ทีส่ านักงานเกษตรอาเภอนัดหมายตามความเหมาะสม
2) การรับสมัคร ชาวนายื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 18 กันยายน
2559 และท าการเลื อกช่ว งระยะเวลาเพาะปลู ก พืช หลากหลายได้ ตั้ง แต่ วั นที่ 1 พฤศจิก ายน 2559 – 28
กุมภาพันธ์ 2560
3) บันทึกข้อมูลลงระบบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2559 ระบบจะประมวลผล
จานวนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และทางเลือกพืช เพื่อพิจารณาวางแผนการดาเนินงาน
6. รวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางเลือกพืชที่ชาวนา หรือชุมชนสมัครใจเข้าร่วมการปรับเปลี่ยนการปลูก
ข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน พิจารณาตลาดรองรับผลผลิตของชาวนา
ในรูปแบบการผลิตแบบมีพันธะสัญญาในแต่ละพื้นที่
7. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ช าวนาเข้าร่ว มการปรับเปลี่ ยนการปลู กข้า วไปปลู กพืช ที่ห ลากหลาย
รวมตัวกันเป็นกลุ่มผลิต เพื่อให้การบริหารจัดการในด้านจัดการเรียนรู้ การผลิต การจัดการผลผลิต และการตลาดได้
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาชาวนา
8. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพิจารณาสินค้าเกษตรทางเลือก และ วาง
แผนการผลิตและการตลาดแบบมีพันธะสัญญา
9. จัดทาข้อมูลวิชาการตามกิจกรรมทางเลือกพืช เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตพืชแก่ชาวนา
10. ประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ หรือระหว่างการดาเนินงานโครงการผ่านสื่อ
11. จัดการเรียนรู้ ให้ชาวนา มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การผลิตข้าว ประโยชน์ของการลด
รอบการปลูกข้าว และความรู้ในการผลิตพืชที่ชาวนาเลือก ให้มีความสามารถในการผลิตพืชทางเลือก และใช้เป็น
แนวทางในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นในระยะยาวต่อไป
12. ชาวนาทาการเพาะปลู ก พื ช หลากหลายตามชนิดพืช และช่ว งระยะเวลาที่แจ้ง ไว้ในใบสมัค ร
(หากชาวนาไม่ ส ามารถปลู กพื ช ตามที่ แ จ้ ง ไว้ ใ นใบสมั ค ร โดยจะท าการปลู ก พื ช ชนิ ด อื่ นแทน ให้ ยื่ น ค าร้ อ งขอ
เปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่จะปลูกด้วยตนเอง ต่อนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตาบล ที่เป็นสถานที่ตั้งแปลง หรือ ยื่นที่
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สานั กงานเกษตรอาเภอที่เป็ น ที่ตั้งของแปลงตามใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 31 ธันวาคม 2559
หากชาวนาไม่มายื่นคาร้องแจ้งเปลี่ยนแปลง และเมื่อคณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล ตรวจสอบ
พื้นที่แล้ว ชนิดพืชไม่ตรงกับที่แจ้ง ชาวนาจะไม่ได้รับสิทธิ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว)
13. ตรวจสอบพื้นที่ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
ที่หลากหลาย
13.1 ตรวจสอบพื้นที่
1) เมื่อชาวนาทาการเพาะปลูก พืชหลากหลายมาแจ้งยืนยัน การเพาะปลูกกับสานักงาน
เกษตรอาเภอทราบเพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบ ว่าได้ทาการเพาะปลูกแล้ว
2) พิมพ์รายชื่อชาวนาที่มาแจ้งปลูกพืชหลากหลายแล้ว ส่งให้คณะทางานตรวจสอบพื้นที่
โครงการฯ ระดับตาบล ลงพื้นที่ทาการตรวจสอบ โดยชาวนาเจ้าของแปลงเป็นผู้นาคณะทางานตรวจสอบพื้นที่
โครงการฯ ไปตรวจสอบที่แปลงด้วยตนเอง
3) คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล ลงพื้นที่ตรวจสอบ และตรวจสอบ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 จับพิกัดที่ตั้งแปลง ตรวจสอบชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่ปลูก ตามรายการที่
แจ้งไว้ในใบสมัคร ให้ชาวนาลงชื่อรับผลการตรวจสอบ
4) คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โ ครงการฯ ระดับตาบล บันทึกข้อมูลชาวนาที่ได้รับการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ลงระบบบันทึกข้อมูล และพิมพ์รายชื่อชาวนาที่ได้รับการตรวจสอบ สรุปผลให้คณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ ระดับอาเภอ พร้อมติดประกาศผลภายใน 7 วัน
5) คณะกรรมการบริ ห ารโครงการฯ ระดั บ อ าเภอ พิ จ ารณาผลการตรวจสอบของ
คณะทางานตรวจสอบพื้นที่โครงการฯ ระดับตาบล สรุปผลและรับรองสิทธิ์ บันทึกลงระบบ เพื่อส่งข้อมูลสู่ระบบ
ประมวลผลของส่วนกลาง เพื่อส่งต่อ และรายงานผลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เบิกจ่ายเงินให้ชาวนา
ต่อไป รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด
13.2 การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ช าวนาด าเนิ น การปรั บ เปลี่ ย นการปลู ก ข้ า วไปปลู ก พื ช
ที่หลากหลาย รัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินให้ชาวนาที่ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายที่ชาวนา
สมัครใจเลือกเพาะปลูก ตามจานวนพื้นที่ปลูกจริง ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 5 ไร่ (สาหรับการคานวณ
พื้นที่เพาะปลูก คิดหน่วยพื้นที่ต่าสุดเป็นงาน [100 ตารางวา] หากวัดพื้นที่ไม่ถึง 100 ตารางวา หรือ 1 งาน ไม่นามา
คานวณ เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน)
14. ประสานงานกั บ ผู้ ป ระกอบการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการตลาด เข้ า ร่ ว มติ ด ตาม
ให้คาแนะนาในช่วงเก็บเกี่ยว และจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งคุณภาพของสินค้า
15. จั ดงานรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลี่ ยนการปลู กข้าวไปปลู กพืช ที่ห ลากหลาย
เพื่อให้ชาวนาในชุมชนและชาวนาหมู่บ้านข้างเคียง มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของรัฐ และประโยชน์ที่ได้จากการ
ลดรอบการปลูกข้าว ซึ่งจะส่งผลให้ชาวนาทั่วไปตระหนักถึงความสาคัญของการลดรอบการปลูกข้าว และมีทางเลือก
ในการผลิตพืชอื่นนอกเหนือจากทานา
16. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
1) ส่วนกลาง/สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท สานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร ที่ 2 จั งหวัดราชบุรี สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง และ ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดทีมติดตาม สุ่มตรวจเยี่ยมแปลง รายงานผลการติดตามงาน
2) จั งหวั ด/อ าเภอ ตรวจเยี่ย มแปลง บันทึ กข้อ มูล ลงระบบสารสนเทศ และรายงานผลการ
ดาเนินงานในระบบรายงาน
3) ส านั กงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินผลโครงการในภาพรวม และรายงานผลเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
(35)

7. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
8 ส.ค. 59

1. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้เกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ รับทราบสถานการณ์นโยบายการผลิตข้าวของรัฐ และ
กิจกรรมทางเลือกพืช (กษจ. 1 คน และผู้รับผิดชอบ 1 คน ต่อจังหวัด)
2. จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความ
24 ส.ค. 59
พร้อมในการจัดเวทีชุมชน และดาเนินงานโครงการฯ (จานวน 200 คน)
1 ก.ย..- 18 ก.ย.59
3. จัดเวทีชุมชนชี้แจงความเป็นมาของโครงการ และรับสมัครชาวนา
เข้าร่วมโครงการ
4. จัดทาระบบสารสนเทศทะเบียนชาวนา และระบบรายงาน
ภายใน ส.ค. 59
5. ประชาสัมพันธ์โครงการพืชหลากหลาย
ส.ค.-ก.ย. 59
6. รวบรวมรายชื่อชาวนาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
22 ก.ย. 59
7. รวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางเลือกพืชที่ชาวนาสมัครใจเข้าร่วมการ
ส.ค.-ก.ย. 59
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ให้กระทรวงพาณิชย์
เพื่อจัดการหาตลาดรองรับผลผลิตของชาวนา
8. จัดทาข้อมูลวิชาการตามกิจกรรมทางเลือกพืชที่ชาวนาเสนอความ
ส.ค.-ก.ย. 59
ต้องการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ชาวนา
9. ประชุมหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพิจารณา
ต.ค. 59
สิ น ค้า เกษตรทางเลื อ ก และ วางแผนการผลิ ตและการตลาดแบบมี
พันธะสัญญา
10. วางแผน และประสานงานหน่วยงานด้านวิชาการจัดการให้ความรู้ ต.ค.- พ.ย. 59
แก่ชาวนา และจัดการเรียนรู้แก่ชาวนาในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในสถานการณ์การผลิตข้าว ประโยชน์ของการลดรอบการปลูกข้าว และ
ความรู้ในการผลิตพืชที่ชุมชนเลือก ให้มีความสามารถในการผลิตพืช
ทางเลือก และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
ในสภาวะการผลิตข้าวที่ไม่เหมาะสม
11. ตรวจสอบพื้นที่การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่
พ.ย.59 -มี.ค.60
หลากหลาย
12. จัดงานรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว พ.ย.59-เม.ย.60
ไปปลูกพืชที่หลากหลาย เพื่อให้ชาวนาในชุมชนและชาวนาหมู่บ้าน
ข้างเคียง มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของรัฐ และ ประโยชน์ที่ได้จาก
การลดรอบการปลูกข้าว ซึ่งจะส่งผลให้ชาวนาทั่วไปตระหนักถึง
ความสาคัญของการลดรอบการปลูกข้าวและมีทางเลือกในการผลิตพืช
อื่นนอกเหนือจากทานา
13. สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ
ธ.ค.59 เป็นต้นไป

ผู้ดาเนินงาน
สสจ.
สพท.
จว./อ./หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ศสท.
สลก..
จว./อ./ศสท/สสจ.
สสจ./ศสท.
สพท./สสจ.
สสจ./หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ
เอกชน
จว./อ.

คณะทางาน
ตรวจสอบ/คณะ
กรรมการฯ
จว./อ.

ศสท/สสจ./ธ.ก.ส
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7. แผนปฏิบัติงาน (ต่อ)
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้ดาเนินงาน

14. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
- ส่วนกลาง/สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-3 ธ.ค.59 -เม.ย.60 สสจ./สสก.ที่ 1-3
และ 9 จัดทีมติดตาม รายงานผลการดาเนินงาน
และ สสก.ที่ 9
- จังหวัด/อาเภอ ติดตามให้คาแนะนาการผลิตแก่ชาวนา
ธ.ค.59 -เม.ย.60 จว./อ.
จัดเก็บข้อมูลชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการ จดบันทึกข้อมูลลงระบบ
สารสนเทศ และรายงานผลการดาเนินงานในระบบรายงาน
- ประเมินผลโครงการ
ธ.ค.59 -เม.ย.60 สศก.
หมายเหตุ : 1. การดาเนินงานสามารถปรับให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการผลิตในแต่ละพื้นที่ตามความจาเป็น
2. สสจ. = สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สพท. = สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศสท. = ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สลก.= สานักงานเลขานุการกรม
จว. = จังหวัด อ. = อาเภอ ธกส. = ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง = กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน) กรมวิชาการเกษตร
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน เอกชน = ผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้า
เกษตรและแปรรูป
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณตามกิจกรรมกรอบวงเงิน 642,810,000 บาท จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร (ประจาปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560)
1. งบดาเนินงาน จานวน 42,810,000 บาท
1.1 งบกรมส่งเสริมการเกษตร จานวน 11,360,000 บาท
1.2 งบกลาง ฯ จานวน 31,450,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน จานวน 600,000,000 บาท
กิจกรรม
1. งบดาเนินงาน
1) จัดเวทีชุมชน และรับสมัครชาวนาเข้าร่วมโครงการ 1,268 ตาบล
20 จังหวัด 1,268 ตาบล 126,800 คน
2) จัดทาเอกสารแผ่นพับคาแนะนาการเพาะปลูกพืชตามความ
ต้องการของเกษตรกร
จานวน 100,000 ฉบับ ๆ ละ 5 บาท
3) จัดการเรียนรู้การผลิตให้ชาวนา 60,000 ครัวเรือน
ชาวนา 60,000 ครัวเรือน ๆ ละ 300 บาท
4) จัดงานรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนการปลูก
ข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
20 จังหวัด ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 160,000 บาท

งบประมาณ (บาท)
42,810,000

แหล่งเงิน

12,650,000

งบกลาง

500,000

กสก.

18,000,000

งบกลาง

3,200,000

กสก.
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กิจกรรม
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ
5.1 จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่
200 คน ๆ ละ 1,300 บาท
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อ
5.3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกษตรกร เป้าหมายจานวน 60,000 ราย ๆ ละ 100 บาท
5.4 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของ ธ.ก.ส.
60,000 ราย ๆ ละ 5 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจเยี่ยมแปลง ให้คาแนะนา
- ส่วนกลาง
- สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
4 เขต ๆ ละ 50,000 บาท
- สานักงานเกษตรจังหวัด
20 จังหวัด ๆ ละ 20,000 บาท
5.6 ประเมินผล

งบประมาณ (บาท)

แหล่งเงิน

260,000

กสก.

500,000
6,000,000

กสก.
กสก.

300,000

งบกลาง

300,000

กสก.

200,000

กสก.

400,000
500,000

กสก.
งบกลาง

2.งบเงินอุดหนุน

600,000,000

งบกลาง

1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนเพื่อลดรอบการเพาะปลูก
ข้าวนาปรัง ของชาวนาบางส่วนตามความต้องการของชาวนา เช่น
ค่าเตรียมดิน ค่าปัจจัยการผลิต เป็นต้น จานวน 300,000 ไร่
ไร่ละ 2,000 บาท

600,000,000

หมายเหตุ 1. งบดาเนินงานรายการตามข้อ 1), 3), และข้อ 5) 5.4, 5.6 ใช้งบกลาง ฯ
2. งบดาเนินงานรายการตามข้อ 2), 4), และข้อ 5) 5.1 - 5.3 ,5.5 ใช้งบกรมส่งเสริมการเกษตร
3. ตามข้อ 1 – 5 สามารถถัวจ่ายได้
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
9.1 หน่วยงานหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง/จว./อ.)
9.2 หน่วยงานสนับสนุน
1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
4. ภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร และแปรรูป
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 พื้นที่ทานาลดลงจ านวน 300,000ไร่ ผลผลิ ตข้าวเปลื อกลดลงได้จานวน 201,000 ตัน
ข้าวเปลือก คิดเป็นข้าวสารลดลงได้ จานวน 132,660 ตัน
10.2 ชาวนามีรายได้จากพืชทดแทนระหว่างลดรอบการทานาตามมาตรการของรัฐ
10.3 ชาวนาได้มีโอกาสเรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา เพื่อเป็นกิจกรรมทางเลือกให้ชาวนา
ตัดสินใจลดรอบทานาในระยะยาว
(38)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
จัดเวทีชุมชน รับสมัครชาวนา
จาแนกกิจกรรมตามความต้องการ
ของชาวนา
(แผนการผลิต)

รวบรวมกิจกรรมพืช
ทดแทนเสนอ พณ.
พิจารณาตลาด

จัดทาข้อมูลวิชาการ
ให้ความรู้เกษตรกร

สนับสนุนให้ชาวนารวมกลุ่มผลิต
ตรวจสอบพื้นที่/ และเบิกจ่ายเงินให้ชาวนา
ติดตาม ตรวจเยี่ยมแปลง
ให้คาแนะนาตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก

คุณสมบัติของชาวนา
1.ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) กับกรม
ส่งเสริมการเกษตร
2.เป็นชาวนาปลูกข้าวนาปรังในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
(ปี2556-2558 ปีใดปีหนึ่ง)
3.ชาวนาสมัครใจ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

เงื่อนไข
1. พื้นทีช่ าวนาที่เข้าร่วมโครงการต้อง
ไม่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2560
(1 พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน 2560)
2. เข้าร่วมเวทีชุมชนเพื่อรวมกลุม่ การผลิต
จัดทารายละเอียดการเพาะปลูกพืช (สถานที่
พืชที่ปลูก ช่วงเตรียมดิน ปลูก และเก็บเกี่ยว)
3. ชาวนาต้องเพาะปลูกพืชอื่นระหว่าง
วันที่ 1 พ.ย.59 - 28 ก.พ.60
4. ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการต้องลงทุนเตรียม
แปลงและปลูกพืชอื่นในพื้นที่นาของตนเอง
ก่อนอย่างน้อย 20 วัน มาแจ้งยืนยันการ
เพาะปลูก เพื่อขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการ
5. ชาวนาจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
หลังจากได้ตรวจสอบเอกสารและพื้นที่ปลูก
ถูกต้องตามที่ชาวนาสมัครใจ
6. หากชาวนาปลูกพืชหลากหลายในพื้นที่นา
ที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกิดเสียหายทั้งหมด
หรือบางส่วน ชาวนาห้ามนาพื้นทีด่ ังกล่าว
กลับไปทานาในฤดูกาลนี้อีก หากมีผู้แจ้ง
หรือคณะติดตามงาน พบว่า ชาวนานา
พื้นที่กลับไปทานา ถือว่า ผิดเงื่อนไข
ต้องนาเงินดังกล่าวกลับคืนทางราชการ

จัดงานวันรณรงค์
(Field Day)
จังหวัด/อาเภอ สรุปผลการดาเนินงาน
และรายงานผล
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประเมินผล และรายงาน รมต./นบข.
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