
โดย 

นางสาวเมธิญา  อิน่ด า 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สนง.เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ป ี2559 



แผนการด าเนินงานที่ต้องส่ง  

 

 

แผนการด าเนินงานระดบัอ าเภอ ส่งภายใน 29 กรกฎาคม 2559 

 - การอบรม อกม. 

 - ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

 - บันทึกข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร        

สนง. 
เกษตรจังหวัด 

สนง. 
เกษตรอ าเภอ 

ว/ด/ป กิจกรรม สถานท่ี ผู้ประสานงาน 



การเปล่ียนแปลงทะเบียนเกษตรกร 

แบบเดิม ปัจจุบัน 
1.ยกเลิกทะเบียนข้อมูล ทพศ รวมข้อมูลเดิมเข้าสู่ฐานทะเบยีน

เกษตรกร 

2. ยกเลิกการพิมพ์รายชื่อเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวออกไปยืนยนั 

เปลี่ยนเปน็พิมพ์รายชื่อข้อมูลราย
ครัวเรือนน าไปปรบัปรงุทุกพชื/กิจกรรม 

3. ยกเลิก การพิมพ์ใบรับรอง ใช้สมุดทะเบียนเกษตรกร 

4. บันทกึ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

สามารถพิมพ์เลขบัตรประชาชน หรือ
เสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่องอ่านบัตร
ดึงข้อมูลมาจากทะเบียนราษฎร 
กระทรวงมหาดไทย  
*** เพิ่มที่อยู่ที่สามารถตดิตอ่ได้ 



แบบเดิม ปัจจุบัน 
5. บันทึกข้อมูล สมาชิกในครัวเรือน เลข
ประจ าตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด 

ไม่ต้องบันทึก ระบบดึงมาจากทะเบียนราษฎร ์

6. ตรวจสอบพ้ืนที่จริงโดยการเดินส ารวจใช้
เครื่อง GPS วัด 

เพ่ิมโปรแกรมตรวจสอบพื้นที่จากภาพถ่าย
ดาวเทียม ได้แก่ GISagro  

7. พิมพ์ผลการขึ้นทะเบียนทางสมุดทะเบียน
เกษตรกร 

เพ่ิมระบบสารสนเทศ ส าหรับผู้บริหารพร้อม
รายงานในรูปแบบแผนที ่

8. ขอ้มูลข้าว แบง่เป็น 2 รอบ นาปี/นาปรัง รอบการผลิต 12 เดือน เริ่มต้นเดือนพฤษภาคม 
ให้เกษตรกรแจ้งเพ่ิมขอ้มูลทุกครั้งที่มีการปลูก
ใหม่ในที่แปลงน้ัน 

9. เพ่ิมเติมข้อมูล รายได้หน้ีสิน การใช้
เครื่องจักรกลเกษตร และขอ้มูลแหล่งน้ า 

10. เพ่ิมเติม สภาพการท าการเกษตร (อินทรีย์ 
เกษตรยั่งยืน) 

11. มีการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนผู้เลีย้งสัตว์ และ
ประมง จัดพิมพ์ลงในสมุดทะเบยีนเกษตรกร 



คู่มือการขึ้นทะเบียน 
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

ปี 2559  
ver.3 ปรบัปรุง ณ 1 ก.ค. 2559 



หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

กรอบระยะเวลาการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

ข้าว  
- ปลูก 1 พ.ค. 59 – 30 เม.ย. 60 
         
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
-   ปลูก ฤดูฝน  1 มี.ค. 59 – 31 ต.ค. 59 
  ฤดูแล้ง 1 พ.ย. 59 – 29 ก.พ. 60 
 
 

ขึ้นทะเบียน   
หลังปลูก 15 วัน 
ถึง 15 วันก่อน
เก็บเกี่ยว 

ตรวจสอบ 
หลังขึ้นทะเบียน 
ถึงก่อนเก็บเกี่ยว 

การปรับสมุด 
ทบก.ไดต้ลอดป ี



กรอบระยะเวลาการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 

 มันส าปะหลัง/อ้อยโรงงาน 
- ปลูก  ตลอดทั้งปี 

 
 
          
 ไม้ผล/ไม้ยืนต้น/อื่นๆ 

- ปลูก  ตลอดทั้งปี 
 
 

ขึ้นทะเบียน   
หลังปลูก 15 วัน 
ถึง 15 วันก่อน
เก็บเกี่ยว 

ตรวจสอบ 
หลังขึ้นทะเบียน 
ถึงก่อนเก็บเกี่ยว 

การปรับสมุด 
ทบก.ไดต้ลอดป ี



1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1.1 เป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร 
 
1.2 1 ครัวเรือน ขึ้นทะเบียนได้ 1 คน 
  
1.3  บรรลุนิติภาวะ 
 
1.4  สัญชาติไทย 
 
1.5  กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือมอบหมายตัวแทน 

หลัก 

รอง 



2. สถานที่ขึ้นทะเบียน 

2.1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม  
(ปรับปรุงข้อมูล) 

สนง.เกษตรอ าเภอ 
(ใดกไ็ด้ที่แปลงตั้งอยู่) 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
(ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุน) 

      อกม. 

2.2 เกษตรกรรายเดิม แปลงใหม่/
เกษตรกรรายใหม่ 

สนง. เกษตรอ าเภอ 
  - แปลงในพืน้ทีอ่ ำเภอเดียว 
ขึ้นกับสนง.เกษตรอ ำเภอทีต่ั้ง
แปลง 
  - ที่หลำยอ ำเภอ ขึ้นกับ สนง.
เกษตรอ ำเภอที่มีพืน้ที่แปลงมำก
ที่สุดหรือที่ตัง้แปลงตำมทะเบียน
บ้ำน 



3. เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียน 

เกษตรกร รายเดิม/แปลง
เดิม 

บัตรประชาชนตัวจริง 

เกษตรกร รายเดิม/แปลง
ใหม่ 
เกษตรกรรายใหม่ 

-บัตรประชาชนตัวจริง 
-ส าเนาเอกสารสิทธิ 
  ที่ดิน 

- หลักฐานอื่นเรียกเก็บเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
- ยกเลิกการเรียกเก็บส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน 



4. หลักฐานแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดิน 

4.1 ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
 - ประเภทที่ดินซึ่งเอกสำรสิทธิ์ถูกต้องตำม
ประมวลกฎหมำยที่ดิน 
 
 - ประเภทที่ดินที่มีสิทธิ์ครอบครองหรือ
รำชกำรให้ใช้ท ำประโยชน์ 
 
(คู่มือฯ หน้า 5) 



4.2 กรณีใช้พื้นที่โดยไม่เช่า 

- ผู้ข้ึนทะเบียนเป็นเป็นเจ้ำของเอกสำร
สิทธิ ์

- สมำชิกในครัวเรือนเป็นเจ้ำของ
เอกสำรสิทธิ ์

      ระบุ 
“ครัวเรือน” 

เจ้าของเอกสารสิทธิ์ไม่ใช่คนใน
ครัวเรือน 

    ระบุ  
  “ อื่นๆ” 

(รับรองส าเนา) 



สปก. ผู้มีสิทธิ์น ามาขึ้นทะเบียน คือ 
ผู้มีช่ือในที่ดินสปก./คู่สมรส/บุตร 
(มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับ) 

สปก.  กรณีเจ้าของเสียชีวิต  
ผู้มีสิทธิ์  คือ ทายาทโดยชอบธรรม 
(ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเพื่อโอนสิทธิ์) 



4.3 กรณีเช่า 

มีสัญญาเช่า 

 ชื่อ-สกุล ผู้ให้เช่า 

เลขบัตรประชาชนผู้ให้เช่า 

ประเภทเอกสารสิทธิ์       เลขที่/ที่ตั้ง
แปลง/พื้นที่เช่า 

วันสิ้นสุดสัญญาเช่า 



ไม่มีสัญญาเช่า 

ประเภทเอกสำรสทิธ์ิ       เลขท่ี/ที่ตัง้แปลง/พืน้ที่
เช่ำ 

ชื่อ-สกุล  ผู้ให้เช่ำ และเลขบัตรประชำชน 

 
     กรณีหำไมไ่ด้ ให้มผีู้รับรองกำรเชำ่ 

ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน/สอบต./สท/สมำชิกสภำ
เกษตร/กรรมกำร ศบกต. (อยู่ในวำระ) 



5. หนังสือมอบอ านาจให้บคุคลอื่นมาด าเนนิการ
แทน 

ปรับปรุงข้อมูล มอบอ านาจได้ 

ขึ้นทะเบียนใหม่ ต้องมายื่นด้วยตัวเอง
เท่านัน้ นอกจากกรณี
เปน็นิตบิุคคล มีหนังสือ
มอบอ านาจ 



เมื่อตรวจสอบเอกสารต่างๆเรียบร้อย 

ผู้ขอปรับปรุงทะเบียน       ตรวจสอบข้อมูลในแบบค าร้องที่พิมพจ์ากระบบ 

       ลงชื่อรับรอง 
       ผู้น าชุมชนลงลายมือชื่อรบัรอง 

ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ กรอกข้อมูลในแบบค าร้อง (เปล่า)  

              ลงชื่อรับรอง 
    ผู้น าชุมชนลงลายมือชื่อรับรอง 



ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอปรับปรงุข้อมูล ทบก./
เพิ่มแปลง/ขึ้นทะเบียนใหม่ 

(กรณีเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีผลตามมาตรการรัฐ เกษตรกร
ต้องกรอกข้อมูลใน ทบก.01 เพื่อความชัดเจนในการบันทึก
ข้อมูล) 

ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือให้เกษตรกรเหน็
ความส าคญั 



การตรวจสอบพ้ืนที่ 
(ข้าว/ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/มันส าปะหลัง/ปาล์มน้ ามัน/ยางพารา/ 

สับปะรดโรงงาน/อ้อยโรงงาน และกาแฟ) 

ผู้ด าเนินการตรวจสอบ 

1. นวส.ผู้รับผิดชอบต าบล หรือ 

2. อกม. ตามภารกิจที่เจ้าหน้าที่มอบหมาย  หรือ 

3. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาล ที่
นายอ าเภอแต่งตั้ง หรือ 



ผู้ด าเนินการตรวจสอบ (ต่อ) 

4. คณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับ
หมู่บ้านที่นายอ าเภอแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
 ผู้ใหญ่บ้ำน/ประธำนชุมชน  ประธำนคณะท ำงำน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้ำน/ชุมชน คณะท ำงำน 
 อกม.     คณะท ำงำนและเลขำฯ 
 
มีหน้าที่ รับมอบหมายจาก นวส.ต าบล ให้ช่วยตรวจสอบพื้นที่
จริง วัดพิกัดที่ตั้งแปลง – วัดพื้นที่ 
 
***ดูคู่มือทบก.59 V.3 หน้า 8 เพ่ิมเติม*** 



3.  การตรวจสอบทางสังคม 
 ** เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ติด
ประกาศในชุมชน 3 วัน 
             
เพื่อให้คนในชุมชนยืนยัน/คัดค้านการเพาะปลูกจริง 

วิธีการตรวจสอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

2. ระบบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้อง 

(คู่มือฯ หน้า 9) 



4.  การตรวจสอบพื้นที่  
 
- เกษตรกรรำยใหม ่
- แปลงที่ไม่มีเอกสำรสิทธิ ์
- พื้นที่เช่ำ 
- รำยเดิมเพิ่มแปลง 
- รำยเดิมเปลี่ยนพืน้ที ่
- รำยเดิม แปลงเดมิ  
   แต่ถูกคัดค้ำน 

 นวส.ผู้รับผิดชอบต ำบล 
หรือคณะท ำงำน
ตรวจสอบกำรขึ้น ทบก. 
ระดับหมู่บ้ำน 
- ตรวจสอบพื้นที่ 
- วัดพิกัดที่ตั้งแปลง 
- วำดแปลงค ำนวณพื้นที่

ทุกแปลงที่มำขอขึ้น
ทะเบียน 

(พบที่อยู่อำศัย/อำคำร
เล้ียงสัตว์/สระน้ ำ ให้ตัด
พื้นที่ออก) 

(คู่มือฯ หน้า 9) 



4.  การตรวจสอบพื้นที่ (ต่อ) 
 วิธีที่ 1 ใช้เคร่ือง GPS เดินส ารวจพื้นที่
จริง 
 วิธีที่ 2 ใช้โปรแกรม GISagro วัดพื้นที่ 
     จากภาพถ่ายดาวเทียม  
 วิธีที่ 3 ใช้แอปพลิเคช่ัน FAAMIS 
              โดยใช้ Tablet  

(คู่มือฯ หน้า 9) 

590705การวาดแปลง GisAgro ในระบบ ทบก 59.mp4
590705การวาดแปลง GisAgro ในระบบ ทบก 59.mp4
590705การวาดแปลง GisAgro ในระบบ ทบก 59.mp4
590705การวาดแปลง GisAgro ในระบบ ทบก 59.mp4
590705การวาดแปลง GisAgro ในระบบ ทบก 59.mp4
590705การวาดแปลง GisAgro ในระบบ ทบก 59.mp4
590705การวาดแปลง GisAgro ในระบบ ทบก 59.mp4
590705การวาดแปลง GisAgro ในระบบ ทบก 59.mp4
590705การวาดแปลง GisAgro ในระบบ ทบก 59.mp4
590705การวาดแปลง GisAgro ในระบบ ทบก 59.mp4
590705การวาดแปลง GisAgro ในระบบ ทบก 59.mp4
590705การวาดแปลง GisAgro ในระบบ ทบก 59.mp4


เป้าหมายการด าเนินการตรวจสอบใน ปี 2559  
เพื่อป้องกัน การขึ้นทะเบียนซ้ าซ้อนก าหนดให้วาดพิกัด

แปลงทุกแปลงส าหรับเกษตรกรรายใหม่ หรือรายเดิมแต่เพิ่ม
แปลงใหม่ แต่หากยังไม่ถึง 10% ของพื้นที่ให้วาดแปลงเดิม

เพิ่มเติมเรียงล าดับความส าคัญดังนี ้

1.พื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่เช่า พื้นที่ป่า-
อุทยานที่ได้รับอนุญาต 

2.พื้นที่โครงการส าคัญ เช่น แปลงใหญ่, ศพก. 

3.พื้นที่ที่มีเอกสารสทิธ์ิ 



การพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกร 

เมื่อมีการติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่  
และบันทึกผลลงในระบบว่า “ผ่าน” 

จัดพิมพ์ข้อมูลลงในสมุด ทบก. 

เกษตรกรน าสมุด ทบก. มาติดต่อขอปรับปรุงข้อมูล 
ที่ สนง.เกษตรอ าเภอ 



การตรวจติดตาม  
เยี่ยมเยียนถ่ายทอดความรู้ 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
- สุ่มออกตรวจติดตามภายหลัง  
- พร้อมให้ค าแนะน าการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตตามความเหมาะสม 



ค าศัพท์ท่ีควรรู้ 
• การท านาหรือท าไร่   
  พื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป  
• ผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ/เห็ด/พืชอาหารสัตว์ 
  พื้นที่ตั้งแต่ 1 งำนขึ้นไป 
• ไม้ผลไม้ยืนต้น/ป่าเศรษฐกิจ 
   พื้นที่ 1ไร่ ขึ้นไป และมีจ ำนวน 15 
ต้นขึ้นไป 

ถ้ามีการท าแบบผสมผสานอย่างละเล็กละน้อย แล้วมีรายได้รวมทั้งปีตั้งแต่ 8,000 บาทข้ึนไป 



• ผู้น าชุมชน 

  ผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน/สอบต./สท./สมำชิกสภำ
เกษตรกรระดับหมู่บ้ำนหรือต ำบล/คณะกรรมกำร สบกต./อกม.  

  ทั้งนี้จะต้องอยู่ในวาระการด ารงต าแหน่ง 

• อาชีพหลัก 

  อำชีพที่ใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรท ำกิจกรรมน้ันๆ 
กรณีมีเงินเดือนประจ ำ ให้ถือว่ำอำชีพหลัก คือเงินเดือนประจ ำ 

สมาชิกในครัวเรือน 

  ต้องอำศัยอยู่ในครัวเรือนตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป 



• ระบบเศรษฐกิจยั่งยืน 

 5 รูปแบบ 

1. เกษตรผสมผสาน เน้นกิจกรรมกำรผลติมำกกว่ำสองกิจกรรมขึ้น
ไป/กิจกรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

2. เกษตรอินทรีย ์เน้นหนักกำรผลิตที่ไม่ใชส้ำรอนินทรีย์เคมี หรือเคมี
สังเครำะห ์

3. เกษตรกรรมธรรมชาติ ไม่รบกวนธรรมชำต ิหรือรบกวนน้อยที่สุด 

4. เกษตรทฤษฎีใหม ่เน้นกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำในไร่นำให้พอต่อ
กำรผลิตพืชอำหำร เพื่อบริโภค เหลือก็จ ำหน่ำย 

5. วนเกษตรหรือไรน่าป่าผสม เน้นกำรมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจ
หลำยระดับที่เหมำะสมกบัแต่ละพ้ืนที่เป็นกำรเพิ่มพ้ืนที่ป่ำไม้ 

 



ทะเบียนเกษตรกร 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
ภาพถ่าย 
เลขประจ าตวัประชาชน 

 ที่อยู ่
เลขรหสัประจ าบา้น 

QR Code 

ลกัษณะการประกอบ
อาชีพ 

สมาชิกในครัวเรือน 

 (เลขประจ าตวั
ประชาชน เพศ  วนัเดือน 
ปี เกิด การเป็นสมาชิก
องคก์ร) 

การถือครองที่ดิน 

เอกสารสิทธ์ิ 
พื้นท่ี 
พิกดัท่ีตั้ง 
การถือครอง 

การผลิตการเกษตร 
 เน้ือท่ีปลกู/เล้ียง 
ชนิดพนัธุ ์
 วนัท่ีปลกู/เล้ียง 
วนัเก็บเก่ียว 

3.การน าไปใช้ประโยชน์ 2.พมิพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร 

เกษตรกรแจ้งยนืยนั 

ปรับปรุงข้อมูล 
 รายเดิม 

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

ตดิประกาศรายช่ือ/ข้อมูล 

ไม่คดัค้าน คดัค้าน 

ตรวจสอบพืน้ที่จริง 

ถูกต้อง 

ปรับลด/เพิกถอน
สิทธิ์และด าเนินคดี
ตามกฎหมาย 

ไม่ถูก 

ตรวจเยี่ยม  ให้ความรู้ สอบถามประเมินการใช้เทคโนโลย ี
MRCF 

ข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกรจะใช้แสดง
ความเป็นตวัตนของเกษตรกรเท่าน้ัน  
 กรณกีารขอใช้สิทธิการเข้าร่วมโครงการรัฐ 
จะต้องมีระบบการตรวจสอบข้อมูลและรับรอง
สิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ  
 ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบรับรอง
สิทธ์ิของเกษตรกร ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงาน
ต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับขึน้ทะเบียน
เกษตรกร เพือ่ความโปร่งใสของการท างาน 

รายใหม่/แปลงใหม่ 

ขอขึน้ทะเบียนใหม่พร้อม
แนบหลกัฐานเอกสารสิทธ์ิ 

1.การขึน้ทะเบียน 

เฉพาะพชืเศรษฐกิจส าคัญ 

พชือื่นๆ 





• กิจกรรมที่ 1 จัดพิมพ์แบบฟอร์ม จังหวดัเบิกจ่ำยเป็นค่ำหมึกและ
กระดำษให้อ ำเภอ 

• กิจกรรมที่ 2 อบรม.อกม./จนท ในกำรจัดเก็บข้อมลู เป็นค่ำเบรก 1 
มื้อๆ ละ 35 บำท อ ำเภอเป็นผู้เบิกจ่ำย 

 

***เอกสารหลักฐานประกอบด้วย 

 1.หนงัสือเชิญอกม. เข้ำรว่มกำรอบรม จ ำนวน 1 ฉบับ 

 2.ก ำหนดกำร จ ำนวน 1 ฉบับ 

 3.รูปถ่ำยจ ำนวน 5 รูป 

 4.ลำยมือชื่อเกษตรกรและเจำ้หน้ำทีผู่้เข้ำรว่มกำรอบรม (จังหวดัมีแบบฟอรม์
เซ็นชื่อใหว้ันที่ 25 ก.ค. 59) 

 5.ใบส ำคัญรับเงนิพรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน และแนบใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงนิ (บก.111) (จงัหวัดจะพมิพ์ข้อควำมส่งให้วนัที่ 25 ก.ค. 59) 

  

การเบิกจ่าย 



การเบิกจ่าย 

• กิจกรรมที่ 3 ด าเนนิปรับปรุงข้อมูล เป็นค่าเบี้ยเล้ียงให้กบัเจ้าหน้าที่และ  
อกม. อ าเภอเป็นผู้เบกิจ่ายใหแ้ล้วเสร็จภายใน 23 เดือนสิงหาคม 2559 

 ***กรณค่ีาเบี้ยเล้ียง+ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ เบิกตามปกติ  

 ***กรณค่ีาเบี้ยเล้ียง+ค่าพาหนะ อกม. ให้แนบเพิ่มเตมิค าส่ังแต่งตั้ง  
อกม. และบันทกึข้อความขออนุญาตไปราชการของ อกม. แต่ละคน (จังหวัดยก
ร่าง) อกม มีค่าเบี้ยเล้ียงและค่าพาหนะเบิกเหมือนเจ้าหน้าที่ 

• กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบพืน้ที่ วาดแปลง แปลงใหม่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แปลง
เช่า อ าเภอเป็นผู้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 23 เดือนสิงหาคม 2559 

 ***กรณค่ีาเบี้ยเล้ียง+ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ เบิกตามปกติ  

 ***กรณค่ีาเบี้ยเล้ียง+ค่าพาหนะ อกม. ให้แนบเพิ่มเตมิค าส่ังแต่งตั้ง  
อกม. และบันทกึข้อความขออนุญาตไปราชการของ อกม. แต่ละคน  อกม มีค่า
เบี้ยเล้ียงและค่าพาหนะเบิกเหมือนเจ้าหน้าที่ 

 



Thank You 


