
5. โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมปศุสัตว์ 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรไทยที่มีพ้ืนที่จ ากัดและประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง น้ าท่วมในฤดูฝน  
 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการจัดการพื้นที่เพ่ือท าการเกษตรโดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นแหล่งน้ า ปลูกข้าว ปลูก
พืชสวน พืชไร่ ที่อยู่อาศัย ผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์และอ่ืนๆ เป็นการบริหารทรัพยากรในระบบการเกษตรบนพ้ืนที่
หนึ่งๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จึง
จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจได้น้อมน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง โดย
สอดคล้องตามภูมิสังคม มุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ลดการ
พ่ึงพาปัจจัยการผลิตภายนอก สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนในการท าการเกษตร บูรณาการกิจกรรมของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนเกษตรกรในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยกรมปศุสัตว์
จัดปัจจัยการผลิตส าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรใน
พ้ืนที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ของเกษตรกร  
 2.3 เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม  
 2.4 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรท าเกษตรทฤษฎีใหม่เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาหารลดรายจ่ายและจ าหน่ายเพ่ิมรายได้  

3. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่แปลงเกษตรของเกษตรกร 882 อ าเภอ 7๗ จังหวัด ทั่วประเทศ 

4. เป้าหมาย 
 เกษตรกรที่สมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพ้ืนที่ 882 อ าเภอ จ านวน 70,000 ราย  

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม พ.ศ.2559  ถึง กันยายน พ.ศ.2560 

6. วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1 ส ารวจเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรายจังหวัด รวม 70,000 ราย 
กรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ปีกรายละ 1 ชนิดสัตว์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการผลิตอาหารโปรตีนใน
ครัวเรือน เหลือจึงจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยก าหนดเง่ือนไข ดงัน้ี 
 1) เกษตรกรสร้างคอกสัตว์พ้ืนที่ 4 ตวั/ตร.ม. พ้ืนที่ปล่อย 4 ตร.ม./ตวั (สามารถปรับให้เหมาะสมตาม
รูปแบบการเลี้ยงและพ้ืนที่ของเกษตรกร) พ้ืนที่น้ าไม่ท่วม สามารถป้องกันการรบกวนจากสัตว์อ่ืน  
 2) เกษตรกรปลูกพืชหรือจัดหาพืชหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์เสริม เช่น ใบหม่อน พันธุ์หญ้า
และถั่วอาหารสัตว์ กระถิน เศษพืชผัก ข้าวเปลือก ร า ปลายข้าว เป็นต้น 

-เกษตรกรได้รับค ำปรึกษำแนะน ำและ
ประเมินแปลงเบื้องต้นเพื่อเข้ำสู่ระบบกำร
รับรอง GAP จ ำนวน 33,972 แปลง/รำย 
-เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุนเอกสำรตำม
ระบบกำรจัดกำรมำตรฐำน GAP  
   -แบบรำยเด่ียว จ ำนวน 19,737 รำย 

   -ระบบควบคุมภำยใน GAP 
แบบกลุ่ม  
    จ ำนวน 712 กลุ่ม (14,235 รำย) 

 

 มีกำรสรุปประเมินสถำนกำรณ์กำร
ด ำเนินงำนโครงกำร (GAP) จ ำนวน 1 เร่ือง 

 

เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 500 คน ได้รับกำร
พัฒนำในกำรเป็นที่ปรึกษำเกษตรกรและ
วิทยำกรหลักด้ำน GAP จ ำนวน 1 คร้ัง 

เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรตำมระบบ GAP พืช 
- แบบรำยเด่ียว จ ำนวน 19,737 รำย 
- แบบกลุ่ม จ ำนวน 712 กลุ่ม (14,235 รำย) 
 

เกษตรกร จ ำนวน 882 รำย ได้รับกำร
ส่งเสริมพัฒนำตำมกระบวนกำรเรียนรู้ของ 
GAP อำสำ จ ำนวน 1 คร้ัง 
 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

เกษตรกรร้อยละ 77  
มีกำรน ำควำมรู้ด้ำน
กำรผลิตและจัดกำร
สินค้ำตำมมำตรฐำน 
GAP ไปใช้ในกำรท ำ
กำรเกษตร 

ผลผลิต 
(Output) 

1.เกษตรกรไม่น้อยกว่ำ 
33,972รำย ได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำใน
กำรผลิตสินค้ำเกษตร
ตำมระบบ GAP 
2. เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำร
พัฒนำเป็นวิทยำกร
หลักในกำรถำ่ยทอด
ควำมรู้ตำมระบบ
มำตรฐำนเกษตร GAP 
 

มีกำรหำรือแนวทำงกำรรับรอง GAP 
คณะอนุกรรมกำรควำมร่วมมอืของจนท.  
ในพื้นที่ 9 เขต 
 

 

ตัวช้ีวัด (Kpi) 

153 



๒ 
 

 3) เกษตรกรมีความตั้งใจในการเลี้ยงสัตว์ จดบันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์มตลอดการเลี้ยง ไม่น าสัตว์ไปฆ่า 
ขาย ในช่วงที่ยังให้ผลผลิต 
 4) ส าหรับเกษตรกรที่มีฐานะยากจน มีความต้องการเลี้ยงโค-กระบือ มีความพร้อมและความเหมาะสม กรม
ปศุสัตว์จะพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ โดยต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและสัญญายืมเพ่ือการผลิตของโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
 6.2 ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพ 
 น าเกษตรกรในความรับผิดชอบศึกษาดูงานแปลงต้นแบบที่มีความเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้
เชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 6,783 รายๆ ละ 150  บาท 
เงิน 1,017,450 บาท (ประสานงานกับ SC ขอรายชื่อเกษตรกร) 
 6.3 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนนุเกษตรกรต่อราย  ดังนี้ 

๑) พันธุ์สัตว์ เลือก 1 ชนิด  
- ไก่พ้ืนเมือง/ไก่ลูกผสม/เป็ดเทศคละเพศ อายุไม่ต่ ากว่า ๖ สัปดาห์ 5 ตัว  
- ไก่ไข่/เป็ดไข่เพศเมีย อายุไม่ต่ ากว่า ๖ สัปดาห์ 5 ตัว 
๒) วิตามินและยาปฏิชีวนะยาถ่ายพยาธิ 
๓) ข้าวเปลือกอาหารสัตว์ 10 ก.ก. หรือ อาหารไก่ไข่ 5 ก.ก. 
4) พันธุ์พืชอาหารสัตว์ (กระถิน เนเปียร์)**เฉพาะรายที่ต้องการ  

 6.4 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้ค าแนะน าการเตรียมความพร้อมรับสัตว์ปีก จัดท าคอกสัตว์ปีก ปลูกพืชเพ่ือเป็นอาหาร
เสริม การจัดการเลี้ยงดู บันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม ให้ค าแนะน าเกษตรกรบันทึกผลการเลี้ยง รายรับรายจ่าย และผลผลิตที่ได้  
 6.5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตดิตามให้ค าแนะน าเกษตรกร รายงานผลการด าเนินงานให้กรมปศสุัตว์ทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน 
 6.6 ส านักงานปศุสัตว์เขต ก ากับติดตาม แก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน าบูรณาการการด าเนินงานภายในเขต 

7. งบประมาณ พ.ศ.2560   
 จ านวน 42,054,950 บาท แบ่งเป็นงบปกติของกรมปศุสัตว์ 26,440,550 บาท ประชารัฐ  
15, 614,400บาท ดังนี้ 

รายการ ราย ต่อราย รวม วงเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1.พันธุ์สัตว ์ 70,000  350,000 21,000,000  
 - ไก่พ้ืนเมือง/ลูกผสม/เป็ดเทศคละเพศ 
เป็ดไข่(เพศเมีย) (ตัว) 

17,952 5 89,760 5,385,600 งบอุดหนุน สพพ. 

 - ไก่ไขเ่พศเมียอายุ 6 สัปดาห์ (ตัว) 52,048 5 260,240 (15,614,400) ประชารัฐ 
2.อาหารสัตว์ (ข้าวเปลือก 10 ก.ก./ 
อาหารไก่ไข่ 5 ก.ก.) ระยะปรับตัว 

70,000 10 
 

700,000 5,600,000 งบอุดหนุน สพพ. 

3.พันธุ์พืชอาหารสัตว์ เนเปียร์ 
   - เมล็ดกระถิน(กรัม)  

70,000 
 
 

50 
 

3,500,000 
 งบปกติ สอส. 

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.คู่มือค าแนะน าการเลี้ยงสัตว์ปีก 70,000 5 70,000 350,000 งบปกติ กพก. 
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รายการ ราย ต่อราย รวม วงเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
6.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  - สร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการฯ 

6,783 150  
 

1,017,450 งบปกติ กสส. 

7.ค่าเบี้ยเลี้ยง+น้ ามัน 
  - ขนส่งพันธุ์สัตว์ติดตามงาน 

70,000 100 70,000 7,000,000 งบปกติ สพส. 

รวมกรมปศุสัตว์ 
รวมประชารัฐ 

รวมทั้งโครงการ 

   26,440,550 
(15, 614,400) 
42,054,950 

 

หมายเหตุ  1.งบประมาณโรงเรือนเกษตรกรเตรียม 
    งบประมาณเงินอุดหนุน 2 รายการ (รายละเอียดแผนการผลิตและงบประมาณตามตาราง) 

1) ค่าพันธุส์ัตว์ปีก 87,740 ตัว ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ด าเนินการ 
2) ค่าอาหารสัตว์ปีก ข้าวเปลือก 10 ก.ก. หรืออาหารส าเร็จรูป 5 ก.ก.ต่อราย สนง.ปศจ.ด าเนินการ 

8. หน่วยงานด าเนินงาน 
 หน่วยงานหลัก  กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  
 หน่วยงานสนับสนุน  ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองแผนงาน สมาคมผู้
เลี้ยงไก่ไข่ และประชารัฐภาคปศุสัตว์(บริษัทเอกชน 17 แห่ง) 

9 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
9.1 เกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้น าไป

ปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
 9.2 เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท ามาหากิน การประกอบ
อาชีพ ให้มีศักยภาพในการพ่ึงตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับตนเองและ
ครอบครัว 
  - เกษตรกรมีอำหำรโปรตีนบริโภคในครัวเรือนอย่ำงเพียงพอ ส่วนที่เหลือจ ำหน่ำยเป็นรำยได้

เสริม ช่วยลดรำยจ่ำย และเพ่ิมรำยได้ของครัวเรือน 

- มีกำรเพำะขยำยพันธุ์สัตว์ปีกเพ่ือเลี้ยงต่อเนื่องในปีต่อไป ลดกำรพึ่งพำภำยนอก 

- มีมูลสัตว์เป็นปุ๋ยของพืช เป็นอำหำรปลำ ช่วยเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน มีควำมเกื้อกูล

ในพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมสมดุล ยั่งยืน  

10. ผลผลิต (output) 
ผลผลิต (output) ตัวชี้วัด 

1) จ านวนเกษตรกรที่น้อมน าทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ 70,000 ราย 
2) จ านวนสัตว์เพ่ิมข้ึน 440,000 ตวั 
3) มีมูลสัตว์ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเป็นอาหารปลา  300 ตัน 

 



๔ 
 

1. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลผลิต(Outcome) (output) ตัวชี้วัด 

1.ระบบการผลิตการเกษตรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเป็นระบบผลิตทฤษฎีใหม่ 70,000 แห่ง 
2. เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงานปศุสัตว์ 
     ลดรายจ่าย 
    - ค่าอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน  
    - ค่าปุ๋ยในการผลิตพืช  
     เพ่ิมรายได้ 
    - มีรายได้เสริมจากการท าปศุสัตว์(จ าหน่ายไข่หรือพันธุ์สัตว์) 
     ยั่งยืน 
    - จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจากการเพาะขยายพันธุ์ 

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

 


