
9. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

หลักการและเหตุผล 

  อาชีพของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ คือ เกษตรกรรมและเป็นเกษตรกรรายย่อยมีสมาชิก
เฉลี่ยครอบครัวละ 3 – 5 คน มีฐานะค่อนข้างยากจน มีที่ดินท ากินน้อย หรือบางรายไม่มีที่ดินท ากินเลย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงศึกษา ค้นคว้าและทดลองหาแนวทางแก้ไข จนเห็นว่า
การด าเนินการตามวิธีการของเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งเป็นการจ าแนกการใช้พ้ืนที่ดินในการด ารงชีพที่มีอยู่
อย่างจ ากัดโดยประยุกต์ใช้ร่วมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาการท าการเกษตรของ
เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายหลัก คือ ท าอย่างไรให้มีข้าวปลาอาหารเพียงพอตลอดปี
จากผืนดิน เพ่ือที่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปกับค่าอาหารและของกินของใช้ต่างๆ เพ่ือให้มีรายได้
เหลือพอส าหรับจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จ าเป็นส าหรับชีวิต เมื่อมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและชีวิต  เมื่อมีความ
มั่นคงในที่อยู่อาศัยและชีวิต จะส่งผลให้การด าเนินชีวิตในครอบครัวและชุมชนจะมีแต่ความรักความสามัคคี
และความเอ้ืออาทรต่อกัน   

  “ทฤษฎีใหม่” มีการด าเนินกิจกรรมใน 3 ขั้น ประกอบด้วย 
  ขั้นที่ 1 การผลิตเพ่ือพออยู่ พอกิน และพ่ึงตนเองได้ 
  ขั้นที่ 2 การรวมพลังหรือร่วมแรงกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ 
  ขั้นที่ 3 การติดต่อประสานเพื่อหาแหล่งทุนหรือแหล่งเงิน 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อปวงชนชาว
ไทย จึงจัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด าเนินกิจกรรมขั้นที่ 1 (การผลิต
เพ่ือพออยู่ พอกินและพ่ึงตนเองได้) เริ่มต้นบูรณาการตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นไป
ด้วยความสมัครใจจากพ้ืนที่ 882 อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 70,000 ราย เป็นเกษตรกรที่ได้รับการขุดสระน้ าจาก
กรมพัฒนาที่ดินและส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรเป็นเป้าหมายหลัก บูรณาการในการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยกรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุ
สัตว์ กรมหม่อนไหมและกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้กิจกรรมโครงการจะมุ่งให้
เกษตรกรมีผลผลิตที่พออยู่ พอกินและพ่ึงตนเองได้เป็นส าคัญ 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบ
เกษตรกรเป้าหมายที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในภาพรวม
ทั้งประเทศ 73 จังหวัด จ านวน 5,406 คน ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการแนะน า ส่งเสริมให้เกษตรกรเป้าหมาย
สามารถด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์

  1.เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
  2.เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองตามความเหมาะสม 
  3.เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายได้เสริมและลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้ 



พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่ด าเนินการ 73 จังหวัดทั่วประเทศ 

เป้าหมาย 

  เกษตรกรที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพ้ืนที่ 882 อ าเภอ 
จ านวน 70,000 ราย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ในพ้ืนที่ 73 จังหวัด จ านวนเกษตรกร 5,406 ราย 

วิธีและขั้นตอนด าเนินงาน 
  กิจกรรมเกษตรกรรายบุคคล (ด าเนินการในลักษณะพี่เลี้ยง) 
  1.ส ารวจเกษตรกรที่มีความพร้อมและความตั้งใจ (ระเบิดจากข้างใน) ที่จะเข้าร่วมโครงการ
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 
จ านวน 5,406 ราย 
  2.จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรแต่ละรายที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบผ่าน 
Application online ของกระทรวงฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่องข้อมูลของเกษตรกรที่รับผิดชอบ จ านวน 
5,406 ราย 
  3.ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง ปราชญ์ เกษตรกรต้นแบบ เอกชน 
สถาบันการศึกษา เพ่ือแนะน า ช่วยเหลือ ดูแลเกษตรกรเป้าหมายที่รับผิดชอบให้สามารถด าเนินโครงการ
ทฤษฎีใหม่จนประสบผลส าเร็จพร้อมทั้งรักษาจ านวนเป้าหมายเกษตรกรที่รับผิดชอบให้ครบตลอดโครงการ 
  4.ด าเนินการตาม Road Map โครงการฯ ข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คณะกรรมการบริหารเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ
เบ็ดเสร็จ (SC) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามก าหนดเวลา 
  5.น าเกษตรกรที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบทัศนศึกษาตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เป้าหมายจ านวน 5,406 ราย 
  6.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และแนะน าให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างยั่งยืน จ านวน 5,406 ราย 
  7.ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผล 
   -ประเมินผลและรายงานผล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
   -รายงานผลตามข้อสั่งการของคณะกรรมการฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 
   -กรณีที่มีการจัดท ารายงานเป็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่รายงานผ่านโปรแกรม 
online เพ่ือส่งข้อมูลให้ SC ขอให้จังหวัดส าเนารายงานนั้น ส่งให้กองประสานงานโครงการพระราชด าริทราบ 
พร้อมกันทุกครั้งด้วย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลจัดท าเป็นภาพรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   -หากมีปัญหาในการด าเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการฯ ให้รีบรายงานกอง
ประสานงานโครงการพระราชด าริทราบโดยด่วน เพ่ือกรมฯ จะได้รวบรวมปัญหาและหาทางแก้ไข 

ระยะเวลาด าเนินการ 

  การด าเนินการทฤษฎีใหม่ (ขั้นที่ 1) ใช้ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 
 



งบประมาณ  
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในหมวด
รายจ่ายงบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน 2,755,710 บาท ดังนี้  
  1.ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการของเกษตรกรเป้าหมาย เป็นเงิน 1,351,500 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน 5,406 รายๆละ 1 มื้อๆละ 150 บาท เป็นเงิน 810,900 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,406 รายๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 270,300 บาท 
     - ค่าวัสดุ 5,406 รายๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 270,300 บาท 
  2.ค่าใช้จ่ายส าหรับแนะน าส่งเสริมและติดตามประเมินผลโครงการ เป็นเงิน 578,160 บาท 
     ส าหรับเจ้าหน้าที่ของส านักงานในส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   -ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 3คน x 6ครั้ง x 73 จังหวัด เป็นเงิน 315,360 บาท 
   -ค่าพาหนะ/เชื้อเพลิง 200บาท x 3คน x 6ครั้ง x 73 จังหวัด เป็นเงิน 262,800 บาท 
  3.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรเป้าหมาย เป็นเงิน 826,050 บาท 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

  กองประสานงานโครงการพระราชด าริ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ที่ปรึกษาโครงการ 
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ผู้อ านวยการโครงการ 
  ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพระราชด าริ 
 เจ้าหน้าที่โครงการ 
  ข้าราชการจากกองประสานงานโครงการพระราชด าริ 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

  1.เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ได้น าไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
  2.เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิดและรูปแบบในการท าการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดค่าใช้จ่ายรายวัน สามารถพ่ึงตนเองในการด ารงชีพประจ าวันได้
อย่างยั่งยืน 

ผลผลิต (Output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต 

  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดให้การแนะน าส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรเป้าหมายตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่รับผิดชอบ เป้าหมายรวมทั้งประเทศ จ านวน 5,406 ราย 

ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มีค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตประจ าวันลดลง 
 
 



เป้าหมายเกษตรทฤษฎีใหม่ในส่วนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยง 

ที ่ จังหวัด 
เป้าหมาย

(ราย) 
ที ่ จังหวัด 

เป้าหมาย
(ราย) 

ที ่ จังหวัด 
เป้าหมาย

(ราย) 
1 เชียงใหม่ 232 33 ลพบุรี 47 65 ชุมพร 125 
2 เพชรบูรณ์ 10 34 สมุทรปราการ 5 66 ตรัง 37 
3 แพร่ 45 35 สมุทรสาคร 11 67 นครศรีธรรมราช 92 
4 แม่ฮ่องสอน 6 36 สระแก้ว 69 68 นราธิวาส 63 
5 ตาก 29 37 สระบุรี 49 69 พังงา 32 
6 นครสวรรค์ 102 38 สิงห์บุรี 18 70 พัทลุง 51 
7 น่าน 69 39 สุพรรณบุรี 161 71 ยะลา 20 
8 พะเยา 76 40 อยุธยา 45 72 ระนอง 17 
9 พิจิตร 100 41 อ่างทอง 50 73 สตูล 81 

10 พิษณุโลก 37 42 ก าแพงเพชร 133 74 สุราษฎร์ธานี 13 
11 ล าปาง 110 43 ปราจีนบุรี 93 75 สงขลา 17 
12 ล าพูน 20 44 เลย 100 76 ภูเก็ต 6 
13 สุโขทัย 196 45 กาฬสินธุ์ 216 77 ปัตตานี 5 
14 เชียงราย 87 46 ขอนแก่น 87 รวม 5,406 
15 อุตรดิตถ์ 42 47 ชัยภูมิ 128    
16 เพชรบุรี - 48 นครพนม 323    
17 กรุงเทพ - 49 นครราชสีมา 193    
18 นครปฐม - 50 บึงกาฬ 65    
19 สมุทรสงคราม - 51 บุรีรัมย์ 169    
20 มหาสารคาม 300 52 มุกดาหาร 24    
21 กาญจนบุรี 24 53 ยโสธร 100    
22 จันทบุรี 30 54 ร้อยเอ็ด 157    
23 ฉะเชิงเทรา 70 55 ศรีสะเกษ 91    
24 ชลบุร ี 42 56 สกลนคร 85    
25 ชัยนาท 55 57 สุรินทร์ 73    
26 ตราด 87 58 หนองคาย 29    
27 นครนายก 25 59 หนองบัวล าภู 73    
28 นนทบุรี 31 60 อ านาจเจริญ 74    
29 ปทุมธานี 55 61 อุดรธานี 29    
30 ประจวบคีรีขันธ์ 38 62 อุทัยธานี 44    
31 ระยอง 37 63 อุบลราชธานี 156    
32 ราชบุรี 13 64 กระบี่ 12    
 
 


