
4. โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
   

1. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฏีใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหา
เกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน  าในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
โดยอาศัยน  าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน  า กรณีฝนทิ งช่วงและปริมาณน  าฝนไม่เพียงพอใน
การเพาะปลูก 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย   
จึงได้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ขึ น เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อ าเภอ รวมทั งสิ น 70,000 ราย ได้น้อมน าหลักทฤษฏีใหม่ไป
ปรับใช้ในพื นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคม โดยมุ่งหวังจะ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ดังนั น กรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีภารกิจในด้านการ
ฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ร่วมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการสนับสนุน

ส่งเสริมให้เกษตรกร ปรับปรุงบ ารุงดินตามความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพื นที่          
เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช พร้อมทั งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้อง และน าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่

ของตนเองได้ตามความเหมาะสม สามารถลดรายจ่าย และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
 2.2 เพ่ือให้สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปปรับใช้ในด าเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรในพื นที่ของตนเองได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื นที่ 

3. เป้าหมาย  
เกษตรกรจ านวน 6,292 ราย (กรมพัฒนาดินที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลและประสานงานหลัก 

จากจ านวนเกษตรกรเป้าหมายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ทั งสิ น 70,000 ราย) 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื นทีก่ารเกษตรของเกษตรกรจ านวน 6,292 รายที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

5. กิจกกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 5.1 การรวบรวมข้อมูลแหล่งน  าและเกษตรกร โดยส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มอบหมายหน่วยงานรวบรวมข้อมูล

-เกษตรกรได้รับค าปรึกษาแนะน าและ
ประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่ระบบการ
รับรอง GAP จ านวน 33,972 แปลง/ราย 
-เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเอกสารตาม
ระบบการจัดการมาตรฐาน GAP  
   -แบบรายเด่ียว จ านวน 19,737 ราย 

   -ระบบควบคุมภายใน GAP 
แบบกลุ่ม  
    จ านวน 712 กลุ่ม (14,235 ราย) 

 

 มีการสรุปประเมินสถานการณ์การ
ด าเนินงานโครงการ (GAP) จ านวน 1 เร่ือง 

 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 500 คน ได้รับการ
พัฒนาในการเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและ
วิทยากรหลักด้าน GAP จ านวน 1 คร้ัง 

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรตามระบบ GAP พืช 
- แบบรายเด่ียว จ านวน 19,737 ราย 
- แบบกลุ่ม จ านวน 712 กลุ่ม (14,235 ราย) 
 

เกษตรกร จ านวน 882 ราย ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาตามกระบวนการเรียนรู้ของ 
GAP อาสา จ านวน 1 คร้ัง 
 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

เกษตรกรร้อยละ 77  
มีการน าความรู้ด้าน
การผลิตและจัดการ
สินค้าตามมาตรฐาน 
GAP ไปใช้ในการท า
การเกษตร 

ผลผลิต 
(Output) 

1.เกษตรกรไม่น้อยกว่า 
33,972ราย ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาใน
การผลิตสินค้าเกษตร
ตามระบบ GAP 
2. เจ้าหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นวิทยากร
หลักในการถา่ยทอด
ความรู้ตามระบบ
มาตรฐานเกษตร GAP 
 

มีการหารือแนวทางการรับรอง GAP 
คณะอนุกรรมการความร่วมมอืของจนท.  
ในพื้นที่ 9 เขต 
 

 

ตัวช้ีวัด (Kpi) 

153 
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เกษตรกรที่หน่วยงานได้ให้การสนับสนุนแหล่งน  า/บ่อน  าเพ่ือส่งให้ Single Command ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาส ารวจ และรับสมัคร คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจ/สมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี  

1) กรมพัฒนาที่ดินจัดท าข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ตั งแต่ปี 2556-2559 

2) กรมชลประทาน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรรม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ารวจ
ตรวจสอบข้อมูลแหล่งน  า/บ่อน  า และเกษตรกรที่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ/กองทุนต่างๆ 

5.2 การคัดเลือกเกษตรกรและพื นที่เป้าหมาย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ในแต่ละจังหวัด คัดเลือกพื นที่และเกษตรกรที่มีความสมัครใจ
ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามคุณสมบัติที่ก าหนด โดยใช้ข้อมูลแหล่งน  าในไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลบ่อน  า/
แหล่งน  ากรมชลประทาน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรรม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ประกอบการ
พิจารณา พร้อมทั งมอบหมายจ านวนเกษตรกรให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ 

5.3 ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดย
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการฯ น าเกษตรกรที่ได้แบ่งมอบ
ความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานในจังหวัด (กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกษตรกรรวม 
6,292 ราย) ไปศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดสรรงบประมาณตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นงบประมาณท่ีได้จัดเตรียมไว้เพ่ือรองรับการด าเนินงานตาม
นโยบายในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และต้องไม่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

5.4 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร่วมกับเกษตรกรในความรับผิดชอบส ารวจพื นที่เพ่ือจัดท าผังแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดนิตามหลักการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามความเหมาะสมของสภาพพื นที่และความต้องการของเกษตรกร 

5.5 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยการปรับกิจกรรมปกติของกรมฯ ด้านการ
ปรับปรุงบ ารุงดินใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้กับ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพื นที่ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช 

5.6 ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน าปรึกษากับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

6. แผนการปฏิบัติงาน 
  

กิจกรรม พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวมข้อมูลแหล่งน  าและ
เกษตรกร 

            

2. คัดเลือกเกษตรกรและพื นที่
เป้าหมาย 

            

3. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ 

            

4. จัดท าผังแปลง             
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและ             
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กิจกรรม พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน 
6. ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า
ปรึกษา 

            

 
7. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ   
  ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด   
8.1 ผลผลิต (Output) :  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้จาก

การศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ 
8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) :  เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของตนเองได้

ตามความเหมาะสม 

8.3 ตัวชี วัด :  
- เชิงปริมาณ :  จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้จาก

การศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ 
 - เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของเกษตรกรสามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ในพ้ืนที่ของตนเอง 

9. งบประมาณ   
       - กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ใช้งบประมาณตามนโยบายส าคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ 2560 ของกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 943,800 บาท 
       - กิจกรรมสนับสนุนการปรับปรุงบ ารุงดิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใช้
กิจกรรมปกติของกรมฯ เข้าไปร่วมด าเนินงาน 

10. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สถานีพฒันาที่ดินจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 เกษตรกรกรสามารถน าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปรับใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม แพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

11.2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ และความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดิน สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาพื นท่ีของตนเองได้ตามความเหมาะสม 
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-เกษตรกรได้รับค าปรึกษาแนะน าและ
ประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่ระบบการ
รับรอง GAP จ านวน 33,972 แปลง/ราย 
-เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเอกสารตาม
ระบบการจัดการมาตรฐาน GAP  
   -แบบรายเด่ียว จ านวน 19,737 ราย 

   -ระบบควบคุมภายใน GAP 
แบบกลุ่ม  
    จ านวน 712 กลุ่ม (14,235 ราย) 

 

 มีการสรุปประเมินสถานการณ์การ
ด าเนินงานโครงการ (GAP) จ านวน 1 เร่ือง 

 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 500 คน ได้รับการ
พัฒนาในการเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและ
วิทยากรหลักด้าน GAP จ านวน 1 คร้ัง 

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรตามระบบ GAP พืช 
- แบบรายเด่ียว จ านวน 19,737 ราย 
- แบบกลุ่ม จ านวน 712 กลุ่ม (14,235 ราย) 
 

เกษตรกร จ านวน 882 ราย ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาตามกระบวนการเรียนรู้ของ 
GAP อาสา จ านวน 1 คร้ัง 
 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

เกษตรกรร้อยละ 77  
มีการน าความรู้ด้าน
การผลิตและจัดการ
สินค้าตามมาตรฐาน 
GAP ไปใช้ในการท า
การเกษตร 

ผลผลิต 
(Output) 

1.เกษตรกรไม่น้อยกว่า 
33,972ราย ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาใน
การผลิตสินค้าเกษตร
ตามระบบ GAP 
2. เจ้าหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นวิทยากร
หลักในการถา่ยทอด
ความรู้ตามระบบ
มาตรฐานเกษตร GAP 
 

มีการหารือแนวทางการรับรอง GAP 
คณะอนุกรรมการความร่วมมอืของจนท.  
ในพื้นที่ 9 เขต 
 

 

ตัวช้ีวัด (Kpi) 

153 


