4. โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมพัฒนาที่ดิน
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา
เกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนนาในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
โดยอาศัยนาฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนนา กรณีฝนทิงช่วงและปริมาณนาฝนไม่เพียงพอใน
การเพาะปลูก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
จึงได้จัดทาโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ขึน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อาเภอ รวมทังสิน 70,000 ราย ได้น้อมนาหลักทฤษฏีใหม่ไป
ปรับใช้ในพืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพืนที่ของเกษตรกรตามภูมิ สังคม โดยมุ่งหวังจะ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ดังนัน กรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีภารกิจในด้านการ
ฟื้นฟู ปรับปรุงบารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ร่วมสนับสนุนการดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการสนับสนุน
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกร ปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง ดิ น ตามความต้ อ งการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพื นที่
เพื่อปรับปรุงบารุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช พร้อมทังถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้อง และนาไปปฏิบัติงานในพื้นที่
ของตนเองได้ตามความเหมาะสม สามารถลดรายจ่าย และดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2.2 เพื่อให้สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปปรับใช้ในดาเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรในพืนที่ของตนเองได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพืนที่
3. เป้าหมาย
เกษตรกรจานวน 6,292 ราย (กรมพัฒนาดินที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลและประสานงานหลัก
จากจานวนเกษตรกรเป้าหมายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ทังสิน 70,000 ราย)
4. พื้นที่ดาเนินการ
พืนทีก่ ารเกษตรของเกษตรกรจานวน 6,292 รายที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
5. กิจกกรรม/วิธีการดาเนินงาน
5.1 การรวบรวมข้อมูลแหล่งนาและเกษตรกร โดยสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มอบหมายหน่วยงานรวบรวมข้อมูล
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เกษตรกรที่หน่ วยงานได้ ให้ การสนั บสนุ นแหล่ งน า/บ่อนาเพื่อส่ ง ให้ Single Command ใช้เป็นข้อมู ล
ประกอบการพิจารณาสารวจ และรับสมัคร คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจ/สมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี
1) กรมพัฒนาที่ดินจัดทาข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระนาในไร่นานอกเขตชลประทาน
ตังแต่ปี 2556-2559
2) กรมชลประทาน สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ สารวจ
ตรวจสอบข้อมูลแหล่งนา/บ่อนา และเกษตรกรที่เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ/กองทุนต่างๆ
5.2 การคัดเลือกเกษตรกรและพืนที่เป้าหมาย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ในแต่ละจังหวัด คัดเลือกพืนที่และเกษตรกรที่มีความสมัครใจ
ทาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามคุณสมบัติที่กาหนด โดยใช้ข้อมูลแหล่งนาในไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลบ่อนา/
แหล่ งนากรมชลประทาน สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบการ
พิจารณา พร้อมทังมอบหมายจานวนเกษตรกรให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
5.3 ดาเนิ น งานกิจ กรรมส่ งเสริ มองค์ความรู้เชิงปฏิบัติ การของเกษตรกรที่เ ข้าร่ว มโครงการ โดย
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการฯ นาเกษตรกรที่ได้แบ่งมอบ
ความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานในจังหวัด (กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกษตรกรรวม
6,292 ราย) ไปศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบของเกษตรกร/ศูนย์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดสรรงบประมาณตามนโยบายสาคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อรองรับการดาเนินงานตาม
นโยบายในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และต้องไม่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5.4 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร่วมกับเกษตรกรในความรับผิดชอบสารวจพืนที่เพื่อจัดทาผังแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตามหลักการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามความเหมาะสมของสภาพพืนที่และความต้องการของเกษตรกร
5.5 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยการปรับกิจกรรมปกติของกรมฯ ด้านการ
ปรับปรุ งบารุงดิน ใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒ นาที่ดินให้กับ เกษตรกรที่เข้าร่ว ม
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามความต้องการของเกษตรกรและความเหมาะสมของพืนที่ เพื่อปรับปรุงบารุงดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช
5.6 ติดตาม ดูแล ให้คาแนะนาปรึกษากับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
6. แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. รวบรวมข้อมูลแหล่งนาและ
เกษตรกร
2. คัดเลือกเกษตรกรและพืนที่
เป้าหมาย
3. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ
4. จัดทาผังแปลง
5. สนับสนุนปัจจัยการผลิตและ
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กิจกรรม
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องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
6. ติดตาม ดูแล ให้คาแนะนา
ปรึกษา
7. ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
8.1 ผลผลิต (Output) : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้จาก
การศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ
8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) : เกษตรกรสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเองได้
ตามความเหมาะสม
8.3 ตัวชีวัด :
- เชิงปริมาณ : จานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้จาก
การศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ
- เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถนาความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ในพื้นที่ของตนเอง
9. งบประมาณ
- กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ใช้งบประมาณตามนโยบายสาคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ 2560 ของกรมพัฒนาที่ดิน จานวน 943,800 บาท
- กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง บารุ ง ดิ น และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ด้ า นการพัฒ นาที่ ดิ น ใช้
กิจกรรมปกติของกรมฯ เข้าไปร่วมดาเนินงาน
10. หน่วยงานรับผิดชอบ
สถานีพฒ
ั นาที่ดินจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เกษตรกรกรสามารถนาแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปรับใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม แพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
11.2 เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบ และความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดิน สามารถนาไปปรับใช้ในการพัฒนาพืนทีข่ องตนเองได้ตามความเหมาะสม
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