
แผนการปฏิบัติงาน 
โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตร

ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 



ผลงานป ี2560 

 1.ผลการด าเนินงานโครงการฯ ปี 2560  
 1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติแก่เกษตรกร 
จ านวน 70,000 ราย เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิด ปรับระบบการผลิตในที่ดินของเกษตรกรบางส่วน มาท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ร่วมกับการท าการเกษตรหลักอื่นท่ีเกษตรกรมีความถนัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานรูปแบบ 5 ประสาน ประกอบดว้ย 
เกษตรกร ปราชญ์ รัฐ เอกชน   และสถาบันการศึกษา รวม 1,063 ราย พบว่า  
-เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตตามศักยภาพได้ 69,660 ราย คิดเป็น 99.51%  
- - ลงมือท าตามแผนการผลิต 69,253 ราย คิดเป็น 98.93%  
-มีการติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรให้ค าปรึกษา 68,369 ราย คิดเป็น 97.67% 
- - ส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม 70,000 ราย คิดเป็น 100% 
-เกษตรกรมีผลผลิตจากโครงการเพื่อการบริโภคในครัวเรือนหรือจ าหน่ายสร้างรายได้ 66,998 ราย คิดเป็น 95.71% 
- - จัดหาตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรได ้575 แห่ง 



ผลงานปี 2560 
1.2 outcome ของโครงการ ประเมินผลโดย สศก.ตัวอย่าง 77 จังหวัด 1,810 ราย ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
พบว่าเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสูก่ารผลิตแบบผสมผสานและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
ดังนี้  
 - สามารถลดรายจ่ายจากการบริโภคผลผลติที่ปลอดภัยของตนเอง 533 บาท/เดือน 
 - ลดตน้ทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีในแปลงตนเอง 556 บาท/เดือน 
-ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท างานในเมือง 1.47% 
 -  ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าบัญชคีรัวเรือน ส่งผลให้ครัวเรอืนร้อย
ละ 18.38 สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นได้  
 - มีการวางแผนและด าเนินการผลิตในแปลงที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้สุทธิเพิ่มขึน้เฉลี่ย 4,613 บาท/เดือน(รวม
ผลผลิตหลัก) 
   



ผลงานปี 2560 
1.3 สรุปการถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
สิ่งทีด่ ีควรท าตอ่หรือพัฒนาตอ่ไป สิ่งทีต่อ้งปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 
เชงินโยบาย เชงินโยบาย 
- รับสมคัรเกษตรกรทีม่คีวามพร้อมและสนใจเขา้ร่วม
โครงการ 
- ก าหนดเป้าหมายเชงิคุณภาพ เชน่ การอยู่อย่าง
พอเพียง รู้จักประมาณตน พ่ึงตนเอง ฯลฯ 
- การจัดท าเวที 3 ประสาน 5 ประสาน ระดมความคิด
แก้ปัญหาพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
- มแีผนปฏิบัตงิานประจ าเดอืนชดัเจน 

- การขบัเคลื่อนการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกรปี 2561 
ไปพร้อมๆ กัน  
- วางแผนส่งปัจจัยการผลิตให้ตรงความตอ้งการ 
ความ 
เหมาะสมของพ้ืนที ่และฤดกูาลผลิต 
- วางแผนลงพ้ืนทีต่รวจเยี่ยมพร้อมกันและก าหนด
ชว่งเวลาชดัเจน 

เชงิปฏิบัต ิ เชงิปฏิบัต ิ
- เพ่ิมชอ่งทางประชาสัมพันธ์โครงการ ประชาชนเห็น
คุณค่าการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ท าประกาศเชดิชเูกียรตเิกษตรกรและปราชญ์สร้างขวัญ
ก าลังใจ 
- ควรตอ่ยอดองค์ความรู้จากปราชญ์และ
สถาบันการศึกษาสู่เกษตรกรให้มากขึ้น 

- ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลให้ง่าย สะดวก 
- ลดการจัดเก็บขอ้มลู จัดเก็บเฉพาะทีน่ าไปใชจ้ริง 
- ควรพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ 
- เพ่ิมบทบาทสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
- หาสิ่งตอบแทนให้แก่ปราชญ์เกษตรทีช่ว่ย
ปฎิบัตงิาน 

 



ผลงานปี 2560 
 1.4 สถาบนัการศึกษา ให้ความรู้ผ่านช่องทางโครงการวิจัยสู่ฐานราก และสอนการท าบญัชี 
 
 1.5 ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1)บริษัทซีพี 2)บริษัทไทยเบฟเวอเรจ  
3) บรษิัทคโูบต้า 4) บริษทัมิตรผล 5) บริษัทเบทาโกร 6) บริษัทปตท. 7) บรษิัทบางจาก ได้รับเกษตรกรเป้าหมาย ด าเนินการ
พัฒนาตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และรูปแบบที่บริษัทก าหนด โดยบริษทัซีพีจัดท า     App พอดี เป็นช่องทางให้เกษตรกร
รายงานความก้าวหน้า วิเคราะห์ตนเอง และภาครัฐ เอกชน ติดตามประเมินผลได้ ข้อเสนอแนะควรเพิ่มกิจกรรมการคัดเลือกและ
พัฒนาเกษตรกรต้นแบบให้เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนโครงการ 
 
1.6 ปราชญ์เกษตรกร รายงานว่า จากการตดิตามงานโดยปราชญ์และตัวแทน พบว่าเกษตรกรมีความรู้และเริ่มเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอมีกินแล้วถึงร้อยละ 90 และมีเกษตรกรรายใหม่ที่ให้ความสนใจต้องการเข้า
ร่วมโครงการ การขยายผลในปี 2561 เกือบทุกพ้ืนที่  



2.นโยบายของ รมว.เกษตรและสหกรณ์  
  2.นโยบายของ รมว.เกษตรและสหกรณ์  
  - ผลส าเร็จและยั่งยืนเกิดจากตวัของเกษตกรเป็นส าคัญ ให้เขม้งวดในการท าบัญชเีพ่ือให้
เกษตรกรรู้จักการท าธุรกิจ คือการรู้ตน้ทุน ก าไร การลดตน้ทุน สร้างมลูค่าเพ่ิม จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมชวีิตประจ าวันและการผลิต  
  - ให้แบ่งกลุ่มเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมให้เหมาะสมกับแตล่ะกลุ่มสร้างความเขม้แก่เกษตรกร  
  - ให้น าแนวทางการผลิตปลอดภัย เกษตรอินทรีย์มาบูรณาการสร้างผลิตผลปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค 
  - เมื่อขยายงานเพ่ิม ศักยภาพเดมิทีม่อียู่อาจไมเ่พียงพอ ให้หาตวัชว่ยมาบูรณาการท างาน 
เชน่ การท าบัญชใีห้สถาบันการศึกษาชว่ยกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ เป็นตน้ 
  - เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ทีม่ปีระสิทธิภาพ เชน่ เล่าเรื่องผ่านเกษตรกรตน้แบบทีป่ระสบ
ความส าเร็จผ่านชอ่งทางทีวี เป็นตน้  
  - รมว.มแีผนการตรวจเยี่ยมโดยไมต่อ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอให้เตรียมความพร้อม
เสมอ 



แผนขับเคลื่อนปี 2561 
  3.การขับเคล่ือนการด าเนินงานปี 2561  
  - หลักการส าคัญยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา การพึง่ตนเอง 
ระเบิดจากข้างใน รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง 
  - พัฒนาเกษตรกรทุกรายจากทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 สู่ขั้นท่ี 2 ขั้นท่ี 3 ต่อไป  
  - ใช้กลไก 5 ประสาน ขับเคล่ือนการด าเนินงานและการสนับสนุนท้ังระดับนโยบายและปฏิบัติ  
  - ด าเนินงานแบบบูรณาการงบประมาณปี 2561  325,466,100 บาทท่ีกระทรวงฯได้รับจัดสรร  













คน จ านวน
รายใหม่ รายเดมิ 70,000 ราย แหง่ งบประมาณ

70,000 ราย ตามการจดั หน่วยงาน (บาท)
กลุม่ A,B,C

1. การอบรมใหค้วามรู้
1.1 อบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 6,732      4,443,120   
(เฉพาะรายใหมป่ี 2561 ทุกรายแบ่งตามความรับผิดชอบหน่วยงาน
ค าอธบิาย ให้ประมาณการใช้จ่ายโดยคิดจากฐานข้อมลูเกษตรกรท่ีหน่วยงานรับผิดชอบปี 2560 ไปพลางกอ่น ในอตัรา 660 
บาท/ราย เพือ่ใช้ในการค านวณกรอบเงินงบประมาณการจัดสรรให้จังหวดั หลังการรับสมคัรเกษตรกรรายใหม ่ปี 61 แล้วเสร็จ
และจะแจ้งจ านวนเกษตรกรท่ีแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในพืน้ท่ีภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพือ่ให้หน่วยงานจัดสรร
งบประมาณการจัดอบรมหลักสูตรกลางเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2560
1.2 อบรมให้ความรู้/ค าแนะน าทางวชิาการ เทคนิคการผลิตรายสาขา (รายใหม ่70,000 ราย และรายเดิม 70,000 ราย)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
1.2.1 พฒันาความรู้เกษตรกรตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย 14,000             700,000     
1.2.2 พฒันาเครือข่ายเกษตรกรตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย 14,000             700,000     
1.2.3 เพิม่ศักยภาพรายเดิมกลุ่ม B และ C 56,000             2,800,000   
1.2.4 พฒันาผลิตภัณฑ์ การตลาด สินค้าปศุสัตวเ์กษตรกรและเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000             2,000,000   
1.2.5 ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่อาสาปศุสัตวเ์ครือข่ายทฤษฎีใหม่ 7,000               3,500,000   
1.2.6 ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่ smart fofficer  และ smart farmer 1,000คน 1,000,000   

รวมงบประมาณ ข้อ 1 15,143,120 
2. การสนับสนุนปจัจัยผลติรายสาขา (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย ตามความเหมาะสม)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
2.1 ปรับปรุงระบบการเล้ียงตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย (GFM) 14,000             4,200,000   
2.2 ปรับปรุงระบบการเล้ียงรายเดิมกลุ่ม B และ C 56,000             8,400,000   
2.3 ส่งเสริมการเล้ียงสัตวร์ายใหม่ 70,000     35,000,000 
2.4 ส่งเสริมการปฎิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่โครงการพระราชด าริ 20 แห่ง 4,000,000   

รวมงบประมาณ ข้อ 2 51,600,000 
3. การบริหารจัดการ/ตดิตามตรวจเยีย่ม (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
3.1 ส่วนกลาง 70,000     70,000             11,031,380 
3.2 ส่วนจังหวดั/เขต -           
  เบีย้เล้ียงเขต 70,000     70,000             385,000     
  เบีย้เล้ียงจังหวดั 70,000     70,000             3,502,300   
  น้ ามนัจังหวดั 70,000     70,000             3,497,700   

รวมงบประมาณ ข้อ 3 18,416,380 
4. การประชาสมัพันธส์ร้างการรับรู้ (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย)
4.1 ภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ขอความร่วมมอื) 70,000     70,000             1        1,570,500   
4.2 กรมหน่วยงานในพืน้ท่ี -           
  4.2.1 ผลิตส่ือความรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000     70,000             700,000     
  4.2.2 ส่ือความรู้เกษตรทฤษฎีใหมแ่ละหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 3ประสาน+5ประสาน) 77      770,000     

รวมงบประมาณ ข้อ 4 3,040,500   
รวมงบประมาณ ข้อ 1+2+3+4 88,200,000 

จ านวนงบประมาณภาพรวมทีก่รมฯแจ้ง (88.2 ลา้นบาท)

จ าแนกงานตามกิจกรรม

เปา้หมาย

หมายเหตุ



คน จ านวน
รายใหม่ รายเดมิ 70,000 ราย แหง่ งบประมาณ

70,000 ราย ตามการจดั หน่วยงาน (บาท)
กลุม่ A,B,C

1. การอบรมใหค้วามรู้
1.1 อบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 6,732      4,443,120   
(เฉพาะรายใหมป่ี 2561 ทุกรายแบ่งตามความรับผิดชอบหน่วยงาน
ค าอธบิาย ให้ประมาณการใช้จ่ายโดยคิดจากฐานข้อมลูเกษตรกรท่ีหน่วยงานรับผิดชอบปี 2560 ไปพลางกอ่น ในอตัรา 660 
บาท/ราย เพือ่ใช้ในการค านวณกรอบเงินงบประมาณการจัดสรรให้จังหวดั หลังการรับสมคัรเกษตรกรรายใหม ่ปี 61 แล้วเสร็จ
และจะแจ้งจ านวนเกษตรกรท่ีแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในพืน้ท่ีภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพือ่ให้หน่วยงานจัดสรร
งบประมาณการจัดอบรมหลักสูตรกลางเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2560
1.2 อบรมให้ความรู้/ค าแนะน าทางวชิาการ เทคนิคการผลิตรายสาขา (รายใหม ่70,000 ราย และรายเดิม 70,000 ราย)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
1.2.1 พฒันาความรู้เกษตรกรตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย 14,000             700,000     
1.2.2 พฒันาเครือข่ายเกษตรกรตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย 14,000             700,000     
1.2.3 เพิม่ศักยภาพรายเดิมกลุ่ม B และ C 56,000             2,800,000   
1.2.4 พฒันาผลิตภัณฑ์ การตลาด สินค้าปศุสัตวเ์กษตรกรและเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000             2,000,000   
1.2.5 ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่อาสาปศุสัตวเ์ครือข่ายทฤษฎีใหม่ 7,000               3,500,000   
1.2.6 ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่ smart fofficer  และ smart farmer 1,000คน 1,000,000   

รวมงบประมาณ ข้อ 1 15,143,120 
2. การสนับสนุนปจัจัยผลติรายสาขา (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย ตามความเหมาะสม)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
2.1 ปรับปรุงระบบการเล้ียงตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย (GFM) 14,000             4,200,000   
2.2 ปรับปรุงระบบการเล้ียงรายเดิมกลุ่ม B และ C 56,000             8,400,000   
2.3 ส่งเสริมการเล้ียงสัตวร์ายใหม่ 70,000     35,000,000 
2.4 ส่งเสริมการปฎิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่โครงการพระราชด าริ 20 แห่ง 4,000,000   

รวมงบประมาณ ข้อ 2 51,600,000 
3. การบริหารจัดการ/ตดิตามตรวจเยีย่ม (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
3.1 ส่วนกลาง 70,000     70,000             11,031,380 
3.2 ส่วนจังหวดั/เขต -           
  เบีย้เล้ียงเขต 70,000     70,000             385,000     
  เบีย้เล้ียงจังหวดั 70,000     70,000             3,502,300   
  น้ ามนัจังหวดั 70,000     70,000             3,497,700   

รวมงบประมาณ ข้อ 3 18,416,380 
4. การประชาสมัพันธส์ร้างการรับรู้ (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย)
4.1 ภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ขอความร่วมมอื) 70,000     70,000             1        1,570,500   
4.2 กรมหน่วยงานในพืน้ท่ี -           
  4.2.1 ผลิตส่ือความรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000     70,000             700,000     
  4.2.2 ส่ือความรู้เกษตรทฤษฎีใหมแ่ละหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 3ประสาน+5ประสาน) 77      770,000     

รวมงบประมาณ ข้อ 4 3,040,500   
รวมงบประมาณ ข้อ 1+2+3+4 88,200,000 

จ านวนงบประมาณภาพรวมทีก่รมฯแจ้ง (88.2 ลา้นบาท)

จ าแนกงานตามกิจกรรม

เปา้หมาย

หมายเหตุ

คน จ านวน
รายใหม่ รายเดมิ 70,000 ราย แหง่ งบประมาณ

70,000 ราย ตามการจดั หน่วยงาน (บาท)
กลุม่ A,B,C

1. การอบรมใหค้วามรู้
1.1 อบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 6,732      4,443,120   
(เฉพาะรายใหมป่ี 2561 ทุกรายแบ่งตามความรับผิดชอบหน่วยงาน
ค าอธบิาย ให้ประมาณการใช้จ่ายโดยคิดจากฐานข้อมลูเกษตรกรท่ีหน่วยงานรับผิดชอบปี 2560 ไปพลางกอ่น ในอตัรา 660 
บาท/ราย เพือ่ใช้ในการค านวณกรอบเงินงบประมาณการจัดสรรให้จังหวดั หลังการรับสมคัรเกษตรกรรายใหม ่ปี 61 แล้วเสร็จ
และจะแจ้งจ านวนเกษตรกรท่ีแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในพืน้ท่ีภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพือ่ให้หน่วยงานจัดสรร
งบประมาณการจัดอบรมหลักสูตรกลางเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2560
1.2 อบรมให้ความรู้/ค าแนะน าทางวชิาการ เทคนิคการผลิตรายสาขา (รายใหม ่70,000 ราย และรายเดิม 70,000 ราย)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
1.2.1 พฒันาความรู้เกษตรกรตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย 14,000             700,000     
1.2.2 พฒันาเครือข่ายเกษตรกรตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย 14,000             700,000     
1.2.3 เพิม่ศักยภาพรายเดิมกลุ่ม B และ C 56,000             2,800,000   
1.2.4 พฒันาผลิตภัณฑ์ การตลาด สินค้าปศุสัตวเ์กษตรกรและเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000             2,000,000   
1.2.5 ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่อาสาปศุสัตวเ์ครือข่ายทฤษฎีใหม่ 7,000               3,500,000   
1.2.6 ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่ smart fofficer  และ smart farmer 1,000คน 1,000,000   

รวมงบประมาณ ข้อ 1 15,143,120 
2. การสนับสนุนปจัจัยผลติรายสาขา (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย ตามความเหมาะสม)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
2.1 ปรับปรุงระบบการเล้ียงตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย (GFM) 14,000             4,200,000   
2.2 ปรับปรุงระบบการเล้ียงรายเดิมกลุ่ม B และ C 56,000             8,400,000   
2.3 ส่งเสริมการเล้ียงสัตวร์ายใหม่ 70,000     35,000,000 
2.4 ส่งเสริมการปฎิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่โครงการพระราชด าริ 20 แห่ง 4,000,000   

รวมงบประมาณ ข้อ 2 51,600,000 
3. การบริหารจัดการ/ตดิตามตรวจเยีย่ม (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
3.1 ส่วนกลาง 70,000     70,000             11,031,380 
3.2 ส่วนจังหวดั/เขต -           
  เบีย้เล้ียงเขต 70,000     70,000             385,000     
  เบีย้เล้ียงจังหวดั 70,000     70,000             3,502,300   
  น้ ามนัจังหวดั 70,000     70,000             3,497,700   

รวมงบประมาณ ข้อ 3 18,416,380 
4. การประชาสมัพันธส์ร้างการรับรู้ (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย)
4.1 ภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ขอความร่วมมอื) 70,000     70,000             1        1,570,500   
4.2 กรมหน่วยงานในพืน้ท่ี -           
  4.2.1 ผลิตส่ือความรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000     70,000             700,000     
  4.2.2 ส่ือความรู้เกษตรทฤษฎีใหมแ่ละหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 3ประสาน+5ประสาน) 77      770,000     

รวมงบประมาณ ข้อ 4 3,040,500   
รวมงบประมาณ ข้อ 1+2+3+4 88,200,000 

จ านวนงบประมาณภาพรวมทีก่รมฯแจ้ง (88.2 ลา้นบาท)

จ าแนกงานตามกิจกรรม

เปา้หมาย

หมายเหตุ

คน จ านวน
รายใหม่ รายเดมิ 70,000 ราย แหง่ งบประมาณ

70,000 ราย ตามการจดั หน่วยงาน (บาท)
กลุม่ A,B,C

1. การอบรมใหค้วามรู้
1.1 อบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 6,732      4,443,120   
(เฉพาะรายใหมป่ี 2561 ทุกรายแบ่งตามความรับผิดชอบหน่วยงาน
ค าอธบิาย ให้ประมาณการใช้จ่ายโดยคิดจากฐานข้อมลูเกษตรกรท่ีหน่วยงานรับผิดชอบปี 2560 ไปพลางกอ่น ในอตัรา 660 
บาท/ราย เพือ่ใช้ในการค านวณกรอบเงินงบประมาณการจัดสรรให้จังหวดั หลังการรับสมคัรเกษตรกรรายใหม ่ปี 61 แล้วเสร็จ
และจะแจ้งจ านวนเกษตรกรท่ีแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในพืน้ท่ีภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพือ่ให้หน่วยงานจัดสรร
งบประมาณการจัดอบรมหลักสูตรกลางเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2560
1.2 อบรมให้ความรู้/ค าแนะน าทางวชิาการ เทคนิคการผลิตรายสาขา (รายใหม ่70,000 ราย และรายเดิม 70,000 ราย)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
1.2.1 พฒันาความรู้เกษตรกรตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย 14,000             700,000     
1.2.2 พฒันาเครือข่ายเกษตรกรตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย 14,000             700,000     
1.2.3 เพิม่ศักยภาพรายเดิมกลุ่ม B และ C 56,000             2,800,000   
1.2.4 พฒันาผลิตภัณฑ์ การตลาด สินค้าปศุสัตวเ์กษตรกรและเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000             2,000,000   
1.2.5 ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่อาสาปศุสัตวเ์ครือข่ายทฤษฎีใหม่ 7,000               3,500,000   
1.2.6 ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่ smart fofficer  และ smart farmer 1,000คน 1,000,000   

รวมงบประมาณ ข้อ 1 15,143,120 
2. การสนับสนุนปจัจัยผลติรายสาขา (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย ตามความเหมาะสม)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
2.1 ปรับปรุงระบบการเล้ียงตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย (GFM) 14,000             4,200,000   
2.2 ปรับปรุงระบบการเล้ียงรายเดิมกลุ่ม B และ C 56,000             8,400,000   
2.3 ส่งเสริมการเล้ียงสัตวร์ายใหม่ 70,000     35,000,000 
2.4 ส่งเสริมการปฎิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่โครงการพระราชด าริ 20 แห่ง 4,000,000   

รวมงบประมาณ ข้อ 2 51,600,000 
3. การบริหารจัดการ/ตดิตามตรวจเยีย่ม (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
3.1 ส่วนกลาง 70,000     70,000             11,031,380 
3.2 ส่วนจังหวดั/เขต -           
  เบีย้เล้ียงเขต 70,000     70,000             385,000     
  เบีย้เล้ียงจังหวดั 70,000     70,000             3,502,300   
  น้ ามนัจังหวดั 70,000     70,000             3,497,700   

รวมงบประมาณ ข้อ 3 18,416,380 
4. การประชาสมัพันธส์ร้างการรับรู้ (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย)
4.1 ภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ขอความร่วมมอื) 70,000     70,000             1        1,570,500   
4.2 กรมหน่วยงานในพืน้ท่ี -           
  4.2.1 ผลิตส่ือความรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000     70,000             700,000     
  4.2.2 ส่ือความรู้เกษตรทฤษฎีใหมแ่ละหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 3ประสาน+5ประสาน) 77      770,000     

รวมงบประมาณ ข้อ 4 3,040,500   
รวมงบประมาณ ข้อ 1+2+3+4 88,200,000 

จ านวนงบประมาณภาพรวมทีก่รมฯแจ้ง (88.2 ลา้นบาท)

จ าแนกงานตามกิจกรรม

เปา้หมาย

หมายเหตุ



คน จ านวน
รายใหม่ รายเดมิ 70,000 ราย แหง่ งบประมาณ

70,000 ราย ตามการจดั หน่วยงาน (บาท)
กลุม่ A,B,C

1. การอบรมใหค้วามรู้
1.1 อบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 6,732      4,443,120   
(เฉพาะรายใหมป่ี 2561 ทุกรายแบ่งตามความรับผิดชอบหน่วยงาน
ค าอธบิาย ให้ประมาณการใช้จ่ายโดยคิดจากฐานข้อมลูเกษตรกรท่ีหน่วยงานรับผิดชอบปี 2560 ไปพลางกอ่น ในอตัรา 660 
บาท/ราย เพือ่ใช้ในการค านวณกรอบเงินงบประมาณการจัดสรรให้จังหวดั หลังการรับสมคัรเกษตรกรรายใหม ่ปี 61 แล้วเสร็จ
และจะแจ้งจ านวนเกษตรกรท่ีแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในพืน้ท่ีภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพือ่ให้หน่วยงานจัดสรร
งบประมาณการจัดอบรมหลักสูตรกลางเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2560
1.2 อบรมให้ความรู้/ค าแนะน าทางวชิาการ เทคนิคการผลิตรายสาขา (รายใหม ่70,000 ราย และรายเดิม 70,000 ราย)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
1.2.1 พฒันาความรู้เกษตรกรตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย 14,000             700,000     
1.2.2 พฒันาเครือข่ายเกษตรกรตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย 14,000             700,000     
1.2.3 เพิม่ศักยภาพรายเดิมกลุ่ม B และ C 56,000             2,800,000   
1.2.4 พฒันาผลิตภัณฑ์ การตลาด สินค้าปศุสัตวเ์กษตรกรและเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000             2,000,000   
1.2.5 ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่อาสาปศุสัตวเ์ครือข่ายทฤษฎีใหม่ 7,000               3,500,000   
1.2.6 ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่ smart fofficer  และ smart farmer 1,000คน 1,000,000   

รวมงบประมาณ ข้อ 1 15,143,120 
2. การสนับสนุนปจัจัยผลติรายสาขา (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย ตามความเหมาะสม)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
2.1 ปรับปรุงระบบการเล้ียงตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย (GFM) 14,000             4,200,000   
2.2 ปรับปรุงระบบการเล้ียงรายเดิมกลุ่ม B และ C 56,000             8,400,000   
2.3 ส่งเสริมการเล้ียงสัตวร์ายใหม่ 70,000     35,000,000 
2.4 ส่งเสริมการปฎิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่โครงการพระราชด าริ 20 แห่ง 4,000,000   

รวมงบประมาณ ข้อ 2 51,600,000 
3. การบริหารจัดการ/ตดิตามตรวจเยีย่ม (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
3.1 ส่วนกลาง 70,000     70,000             11,031,380 
3.2 ส่วนจังหวดั/เขต -           
  เบีย้เล้ียงเขต 70,000     70,000             385,000     
  เบีย้เล้ียงจังหวดั 70,000     70,000             3,502,300   
  น้ ามนัจังหวดั 70,000     70,000             3,497,700   

รวมงบประมาณ ข้อ 3 18,416,380 
4. การประชาสมัพันธส์ร้างการรับรู้ (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย)
4.1 ภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ขอความร่วมมอื) 70,000     70,000             1        1,570,500   
4.2 กรมหน่วยงานในพืน้ท่ี -           
  4.2.1 ผลิตส่ือความรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000     70,000             700,000     
  4.2.2 ส่ือความรู้เกษตรทฤษฎีใหมแ่ละหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 3ประสาน+5ประสาน) 77      770,000     

รวมงบประมาณ ข้อ 4 3,040,500   
รวมงบประมาณ ข้อ 1+2+3+4 88,200,000 

จ านวนงบประมาณภาพรวมทีก่รมฯแจ้ง (88.2 ลา้นบาท)

จ าแนกงานตามกิจกรรม

เปา้หมาย

หมายเหตุ

คน จ านวน
รายใหม่ รายเดมิ 70,000 ราย แหง่ งบประมาณ

70,000 ราย ตามการจดั หน่วยงาน (บาท)
กลุม่ A,B,C

1. การอบรมใหค้วามรู้
1.1 อบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 6,732      4,443,120   
(เฉพาะรายใหมป่ี 2561 ทุกรายแบ่งตามความรับผิดชอบหน่วยงาน
ค าอธบิาย ให้ประมาณการใช้จ่ายโดยคิดจากฐานข้อมลูเกษตรกรท่ีหน่วยงานรับผิดชอบปี 2560 ไปพลางกอ่น ในอตัรา 660 
บาท/ราย เพือ่ใช้ในการค านวณกรอบเงินงบประมาณการจัดสรรให้จังหวดั หลังการรับสมคัรเกษตรกรรายใหม ่ปี 61 แล้วเสร็จ
และจะแจ้งจ านวนเกษตรกรท่ีแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในพืน้ท่ีภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพือ่ให้หน่วยงานจัดสรร
งบประมาณการจัดอบรมหลักสูตรกลางเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2560
1.2 อบรมให้ความรู้/ค าแนะน าทางวชิาการ เทคนิคการผลิตรายสาขา (รายใหม ่70,000 ราย และรายเดิม 70,000 ราย)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
1.2.1 พฒันาความรู้เกษตรกรตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย 14,000             700,000     
1.2.2 พฒันาเครือข่ายเกษตรกรตัวแบบ 7,000 ต าบลๆ  2 ราย รวม 14,000 ราย 14,000             700,000     
1.2.3 เพิม่ศักยภาพรายเดิมกลุ่ม B และ C 56,000             2,800,000   
1.2.4 พฒันาผลิตภัณฑ์ การตลาด สินค้าปศุสัตวเ์กษตรกรและเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000             2,000,000   
1.2.5 ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่อาสาปศุสัตวเ์ครือข่ายทฤษฎีใหม่ 7,000               3,500,000   
1.2.6 ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหมสู่่ smart fofficer  และ smart farmer 1,000คน 1,000,000   

รวมงบประมาณ ข้อ 1 15,143,120 
2. การสนับสนุนปจัจัยผลติรายสาขา (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย ตามความเหมาะสม)
 - รายละเอยีดกจิกรรมท่ีด าเนินการ (ระบุ)
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2.3 ส่งเสริมการเล้ียงสัตวร์ายใหม่ 70,000     35,000,000 
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4. การประชาสมัพันธส์ร้างการรับรู้ (รายใหม่ 70,000 ราย และรายเดมิ 70,000 ราย)
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