5. โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมปศุสัตว์
1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรไทยที่มีพื้นที่จากัดและประสบปัญหาขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง น้าท่วมในฤดูฝน
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการจัดการพื้นที่เพื่อทาการเกษตรโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นแหล่งน้า ปลูกข้าว ปลูก
พืชสวน พืชไร่ ที่อยู่อาศัย ผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์และอื่นๆ เป็นการบริหารทรัพยากรในระบบการเกษตรบนพื้นที่
หนึ่งๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จึง
จัดทาโครงการเกษตรทฤษฎี ใหม่ ขึ้น เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรที่ มีค วามสมัค รใจได้ น้อ มนาหลั กเกษตรทฤษฎีใ หม่ไ ปปฏิบั ติใ นพื้น ที่ข องตนเอง โดย
สอดคล้องตามภูมิสังคม มุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดการ
พึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอก สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนในการทาการเกษตร บูรณาการกิจกรรมของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนเกษตรกรในการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยกรมปศุสัตว์
จัดปัจจัยการผลิตสาหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2.2 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนาแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรใน
พื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร
2.3 เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม
2.4 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรทาเกษตรทฤษฎีใหม่เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาหารลดรายจ่ายและจาหน่ายเพิ่มรายได้
3. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่แปลงเกษตรของเกษตรกร 882 อาเภอ 7๗ จังหวัด ทั่วประเทศ
4. เป้าหมาย
เกษตรกรที่สมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพื้นที่ 882 อาเภอ จานวน 70,000 ราย
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง กันยายน พ.ศ.2560
6. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 สารวจเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรายจังหวัด รวม 70,000 ราย
กรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ปีกรายละ 1 ชนิดสัตว์ เพื่อเป็นพื้นฐานการผลิตอาหารโปรตีนใน
ครัวเรือน เหลือจึงจาหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยกาหนดเงื่อนไข ดังนี้
1) เกษตรกรสร้างคอกสัตว์พื้นที่ 4 ตัว/ตร.ม. พื้นที่ปล่อย 4 ตร.ม./ตัว (สามารถปรับให้เหมาะสมตาม
รูปแบบการเลี้ยงและพื้นที่ของเกษตรกร) พื้นที่น้าไม่ท่วม สามารถป้องกันการรบกวนจากสัตว์อนื่
2) เกษตรกรปลูกพืชหรือจัดหาพืชหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์เสริม เช่น ใบหม่อน พันธุ์หญ้า
และถั่วอาหารสัตว์ กระถิน เศษพืชผัก ข้าวเปลือก รา ปลายข้าว เป็นต้น

๒
3) เกษตรกรมีความตั้งใจในการเลี้ยงสัตว์ จดบันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์มตลอดการเลี้ยง ไม่นาสัตว์ไปฆ่า
ขาย ในช่วงที่ยังให้ผลผลิต
4) สาหรับเกษตรกรที่มีฐานะยากจน มีความต้องการเลี้ยงโค-กระบือ มีความพร้อมและความเหมาะสม กรม
ปศุสัตว์จะพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ โดยต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและสัญญายืมเพื่อการผลิตของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
6.2 ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพ
นาเกษตรกรในความรับผิดชอบศึกษาดูงานแปลงต้นแบบที่มีความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้
เชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน 6,783 รายๆ ละ 150 บาท
เงิน 1,017,450 บาท (ประสานงานกับ SC ขอรายชื่อเกษตรกร)
6.3 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนเกษตรกรต่อราย ดังนี้
๑) พันธุ์สัตว์ เลือก 1 ชนิด
- ไก่พื้นเมือง/ไก่ลูกผสม/เป็ดเทศคละเพศ อายุไม่ต่ากว่า ๖ สัปดาห์ 5 ตัว
- ไก่ไข่/เป็ดไข่เพศเมีย อายุไม่ต่ากว่า ๖ สัปดาห์ 5 ตัว
๒) วิตามินและยาปฏิชีวนะยาถ่ายพยาธิ
๓) ข้าวเปลือกอาหารสัตว์ 10 ก.ก. หรือ อาหารไก่ไข่ 5 ก.ก.
4) พันธุ์พืชอาหารสัตว์ (กระถิน เนเปียร์)**เฉพาะรายที่ต้องการ
6.4 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้คาแนะนาการเตรียมความพร้อมรับสัตว์ปีก จัดทาคอกสัตว์ปีก ปลูกพืชเพื่อเป็นอาหาร
เสริม การจัดการเลี้ยงดู บันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม ให้คาแนะนาเกษตรกรบันทึกผลการเลี้ยง รายรับรายจ่าย และผลผลิตที่ได้
6.5 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามให้คาแนะนาเกษตรกร รายงานผลการดาเนินงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ
เป็นประจาทุกเดือน
6.6 สานักงานปศุสัตว์เขต กากับติดตาม แก้ไขปัญหา ให้คาแนะนาบูรณาการการดาเนินงานภายในเขต
7. งบประมาณ พ.ศ.2560
จานวน 42,054,950 บาท แบ่งเป็นงบปกติของกรมปศุสัตว์ 26,440,550 บาท ประชารัฐ
15, 614,400บาท ดังนี้
รายการ
ราย ต่อราย
รวม
วงเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ
1.พันธุ์สัตว์
70,000
350,000 21,000,000
- ไก่พื้นเมือง/ลูกผสม/เป็ดเทศคละเพศ 17,952 5
89,760 5,385,600 งบอุดหนุน สพพ.
เป็ดไข่(เพศเมีย) (ตัว)
- ไก่ไข่เพศเมียอายุ 6 สัปดาห์ (ตัว)
52,048 5
260,240 (15,614,400) ประชารัฐ
2.อาหารสัตว์ (ข้าวเปลือก 10 ก.ก./
70,000 10
700,000 5,600,000 งบอุดหนุน สพพ.
อาหารไก่ไข่ 5 ก.ก.) ระยะปรับตัว
3.พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เนเปียร์
70,000
งบปกติ สอส.
- เมล็ดกระถิน(กรัม)
50 3,500,000
4.วัคซีนเวชภัณฑ์
7,087,500 งบปกติ สคบ.
- วิตามินยาปฏิชีวนะ(ราย)
70,000 100
70,000 7,000,000
- วัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีก (ตัว)*
350,000
350,000
87,500
5.คู่มือคาแนะนาการเลี้ยงสัตว์ปีก
70,000 5
70,000
350,000 งบปกติ กพก.

๓
รายการ
6.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- สร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการฯ
7.ค่าเบี้ยเลี้ยง+น้ามัน
- ขนส่งพันธุ์สัตว์ติดตามงาน
รวมกรมปศุสัตว์
รวมประชารัฐ
รวมทั้งโครงการ

ราย ต่อราย
6,783 150
70,000 100

รวม

วงเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ
1,017,450 งบปกติ กสส.

70,000 7,000,000 งบปกติ สพส.
26,440,550
(15, 614,400)

42,054,950

หมายเหตุ 1.งบประมาณโรงเรือนเกษตรกรเตรียม
งบประมาณเงินอุดหนุน 2 รายการ (รายละเอียดแผนการผลิตและงบประมาณตามตาราง)
1) ค่าพันธุส์ ัตว์ปีก 87,740 ตัว สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ดาเนินการ
2) ค่าอาหารสัตว์ปีก ข้าวเปลือก 10 ก.ก. หรืออาหารสาเร็จรูป 5 ก.ก.ต่อราย สนง.ปศจ.ดาเนินการ

8. หน่วยงานดาเนินงาน
หน่วยงานหลัก กองงานพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
หน่วยงานสนับสนุน สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สานักพัฒนาอาหารสัตว์
สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองแผนงาน สมาคมผู้
เลี้ยงไก่ไข่ และประชารัฐภาคปศุสัตว์(บริษัทเอกชน 17 แห่ง)
9 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
9.1 เกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้นาไป
ปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
9.2 เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการทามาหากิน การประกอบ
อาชีพ ให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับตนเองและ
ครอบครัว
- เกษตรกรมีอำหำรโปรตีนบริโภคในครัวเรือนอย่ำงเพียงพอ ส่วนที่เหลือจำหน่ำยเป็นรำยได้
เสริม ช่วยลดรำยจ่ำย และเพิ่มรำยได้ของครัวเรือน
- มีกำรเพำะขยำยพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อเลี้ยงต่อเนื่องในปีต่อไป ลดกำรพึ่งพำภำยนอก
- มีมูลสัตว์เป็นปุ๋ยของพืช เป็นอำหำรปลำ ช่วยเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน มีควำมเกื้อกูล
ในพื้นที่สิ่งแวดล้อมสมดุล ยั่งยืน
10. ผลผลิต (output)
ผลผลิต (output)
1) จานวนเกษตรกรที่น้อมนาทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ
2) จานวนสัตว์เพิ่มขึ้น
3) มีมูลสัตว์ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเป็นอาหารปลา

ตัวชี้วัด
70,000 ราย
440,000 ตัว
300 ตัน

๔
1. ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลผลิต(Outcome) (output)
1.ระบบการผลิตการเกษตรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเป็นระบบผลิตทฤษฎีใหม่
2. เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินงานปศุสัตว์
ลดรายจ่าย
- ค่าอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน
- ค่าปุ๋ยในการผลิตพืช
เพิ่มรายได้
- มีรายได้เสริมจากการทาปศุสัตว์(จาหน่ายไข่หรือพันธุ์สัตว์)
ยั่งยืน
- จานวนสัตว์ในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพาะขยายพันธุ์

ตัวชี้วัด
70,000 แห่ง
1,000 ฟอง/ครัวเรือน
ร้อยละ 20
2,000 บาท/ครัวเรือน
30 ตัว/แม่

