1. โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมการข้าว

1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา เกษตรกรรมที่ไม่
ได้ผลในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนนาในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยอาศัยนาฝน
เป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนนา กรณีฝนทิงช่วงและปริมาณนาฝนไม่เพียงพอ ในการเพาะปลูก
เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้นาและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ เน้นถึง
เกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจานวนน้อย สามารถเลียงตัวเองได้ สามารถผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค
ตลอดทังปี มีพืชผักและอาหารโปรตีนจากการเลียงสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลา เป็นต้น ไว้บริโภคได้ตลอดทังปี
แนวพระราชดาริ “ทฤษฎีใหม่” ได้กาหนดการจัดแบ่งพืนที่เป็น 30-30-30-10 คือ ขุดสระร้อยละ 30
ปลูกข้าวร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่/พืชสวนร้อยละ 30 และที่อยู่อาศัยร้อยละ 10 ของพืนที่ทังหมด
ดังนัน เพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงจัดทาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึนเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสนใจจาก 882 อาเภอ รวมทังสินไม่น้อยกว่า 70,000 ราย ได้น้อมนา
หลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพืนที่ของเกษตรกรตามภูมิ
สังคมของแต่ละพืนที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิด
จากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและ
ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command : SC) นารายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
พิจารณาจัดแบ่งความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดในระดับพืนที่ตามความเหมาะสม เพื่อการดาเนินงาน
และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้พืนที่และศักยภาพของหน่วยงานประกอบการพิจารณา ซึ่งมีหน่วยงานใน
สังกัดรับผิดชอบดาเนินการ จานวน 13 หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีปัญหาอุปสรรค ซึ่งกรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าว 18 แห่ง
และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 16 แห่ง) ได้ รับมอบหมายให้รับผิ ดชอบเป้าหมายเกษตรกร จานวน 2,181 ราย
ในพืนที่ 34 จังหวัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปนมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการตามแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่จากแปลงต้นแบบที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามภูมิสังคมของแต่ละพืนที่
2.2 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้นาแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่มาปรับใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางเกษตรในพืนที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามภูมิ
สังคมของแต่ละพืนที่
2.3 เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม

๒

3. เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
เกษตรกรที่ มี ค วามสมั ค รใจ และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด โดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ในแต่ล ะจังหวัด
แบ่งเป้าหมายเกษตรกรให้รับผิดชอบ จานวน 2,181 ราย ใน 34 จังหวัด

4. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – ธันวาคม 2560
4. หน่วยงานรับผิดชอบ
- หน่วยงานหลัก กองประสานงานโครงการพระราชดาริ กรมการข้าว
- หน่วยงานสนับสนุน กองวิจัยข้าวและพัฒนาข้าว และกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

5. แนวทางการดาเนินงาน
5.1 ภารกิจของกรมการข้าว
เป็นพี่เลียงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในการช่วยเกษตรกรจัดทา
ผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ วางแผน/ประสานการรับปัจจัยการผลิตพืนฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
จากหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ส่ ง เสริ ม องค์ค วามรู้เ ชิง ปฏิ บัติ ก ารแก่ เกษตรกร ติ ดตามความก้ าวหน้ า ให้
คาแนะนา และคาปรึกษาการทาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (กรมการข้าวไม่ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต)
การสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ตพื นฐานเพื่ อการพึ่ งพาตนเองเบื องต้น ให้ แก่ เกษตรกรที่ เข้ าร่ ว ม
โครงการฯ
(1) การปรับปรุงพืนที่ (ดิน/นา) กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(2) การเตรียมปัจจัยการผลิต
- กรมวิชาการเกษตร
พันธุ์พืชผักสวนครัว
- กรมส่งเสริมการเกษตร พันธุ์ไม้ผล/ไม้ยืนต้น
- กรมหม่อนไหม
ท่อนพันธุ์หม่อน
- กรมปศุสัตว์
สัตว์ปีก (ไก่ไข่ เป็ดไข่ ไก่พืนเมือง เป็ดเทศ)
- กรมประมง
ปลากินพืช (ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ)
(3) ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
5.2 วิธีการดาเนินงาน
(1) เจ้ าหน้ าที่ศูน ย์วิจั ย ข้าว และศูนย์เมล็ ดพันธุ์ข้าว ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ในแต่ล ะจังหวัด
ให้ รั บ ผิ ด ชอบเกษตรกรที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม่ ส ารวจข้ อ มู ล เกษตรกรเป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2 ส่งกรมการข้าว
(2) การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการแก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ดังนี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหาร
จัดการนา การจัดทาบัญชีครัวเรือน การจัดการฟาร์ม การดูแลรักษาโดยชีววิธี/วิถี ธรรมชาติ/เกษตรอินทรีย์
การปรับปรุงบารุงดิน ฯลฯ (ธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560)

๓
(3) การจั ดทาผั งแปลง และป้ายโครงการ (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560) แนะนาให้
เกษตรกรเป้าหมาย ได้จัดทา
1) ผังแปลงปัจจุบันของเกษตรกร
2) วางแผนพัฒนาทาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามความต้องการของเกษตรกร (ผังแปลงเกษตร
ทฤษฎีใหม่ แผนการผลิต แผนปฏิบัติงาน)
3) สารวจความต้องการรับการสนับสนุนของเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมเกษตรทฤษฏี
ใหม่
(4) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังแปลงของเกษตรกรเป้าหมาย โดยดูจากพืนที่จริงของเกษตรกรแต่ละ
ราย และบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด เพื่อให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืนฐานเพื่อการพึ่งพา
ตนเองเบืองต้นตามความต้องการของเกษตรกร และตามความจาเป็นและเหมาะสม พร้อมรายงานผลการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเป้าหมายให้กรมการข้าวทราบ (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560)
(5) เจ้ า หน้ า ที่ ติ ด ตาม ดู แ ล ให้ ค าแนะน า ค าปรึ ก ษา และช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ เกษตรกร
เป้าหมาย ตังแต่ได้รับปัจจัยการผลิตจนถึงสินสุดโครงการ
(6) การรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ ตามแบบฟอร์ม ระยะแรกตังแต่เดือน
ธัน วาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 รายงานเป็นประจาทุกสั ปดาห์ (ส่ งทุกวันศุกร์) ตังแต่เ ดือนมีนาคม
2560 รายงานเป็นรายเดือน (ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)
5.3 การขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรตามความพร้อม ปี 2560
เป้าหมายภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 70,000 ราย เป็นเกษตรกรที่มี
ความสมัครใจทาเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง โดยพืนที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้อง Start Zero
แล้วจัดแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามความพร้อมในการลงทุนในกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 1 พร้อมมาก (cell ต้นกาเนิด) : กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 เป้าหมาย 21,000 ราย
(30%) โดยจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก ให้กระจายตัวในทุกตาบล/อาเภอ อย่างน้อยตาบลละ
3 ราย (3-5 รายหรือตามความเหมาะสม) x 7,000 ตาบล = 21,000 ราย
กลุ่มที่ 2 พร้อมปานกลาง (cell แตกตัวครังที่ 1) : พฤษภาคม – กันยายน 2560 เป้าหมาย
42,000 ราย (60%)
กลุ่มที่ 3 พร้อม (cell แตกตัวครังที่ 2) : ตุลาคม – ธันวาคม 2560 เป้าหมาย 7,000 ราย
(10%)
กรมการข้าวทาหน้าที่เป็นหน่วยงานพี่เลียงให้กับเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จานวน
2,181 ราย (พืนที่ดาเนินการ ประมาณ 18,500 ไร่) ใน 34 จังหวัด จัดกลุ่มเกษตรกรจาแนกตามความ
พร้อมในการลงทุนในกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความสมัครใจทาเกษตรทฤษฎีใหม่ถวาย
ในหลวง สามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกร ได้ดังนี
(1) กลุ่มพร้ อมมาก (cell ต้นกาเนิด) มีเกษตรกร จานวน 763 ราย ดาเนินการช่ว งเดือน
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560
(2) กลุ่มพร้อมปานกลาง (cell แตกตัวครังที่ 1) มีเกษตรกร จานวน 1,079 ราย ดาเนินการช่วง
เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560
(3) กลุ่มพร้อม (cell แตกตัวครังที่ 2) มีเกษตรกร จานวน 337 ราย ดาเนินการช่วงเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2560

๔
หมายเหตุ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ขอปรับลดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัดสิงห์บุรี 1
ราย (จากเดิม 25 ราย เป็น 24 ราย ซึ่งได้แจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม
2560) ทาให้เป้าหมายเกษตรกรในความรับผิดชอบของกรมการข้าว คงเหลือ 2,180 ราย ในพืนที่ 34
จังหวัด

6. งบประมาณ
6.1 ครั้ งที่ 1 จ านวน 327,150 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้ าสิ บ บาทถ้ว น)
เป็นค่าใช้จ่ายในการนาเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการข้าว (พี่เลียง) จานวน 2,181 รายๆ รายละ 150 บาท ได้แก่
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่านามันเชือเพลิง/ค่าพาหนะนาเกษตรกรดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยทุกหน่วยงานใช้ตัวอนุมัติโครงการฯ ภาพรวมจากสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0230/601 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศู นย์เรียนรู้ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
(โอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ศูนย์แล้ว)
6.2 ครั้งที่ 2 จานวน 1,648,600 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ใช้
เงินกันสารองโครงการของกรมการข้าว ซึ่ง ได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ศูนย์แล้ว (วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560) ประกอบด้วย
6.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และติดตามให้คาแนะนาเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการข้าว (พี่เลียง) จานวน 2,181 รายๆ ละ 600 บาท
ได้ แก่ ค่ าเบี ยเลี ยง/ค่ าน ามัน เชื อเพลิ ง/ค่า พาหนะของเจ้า หน้ า ที่ และค่า ใช้ จ่า ยอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้ อง ส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จานวน 34 ศูนย์ ในพืนที่ 34 จังหวัด วงเงิน 1,308,600 บาท
6.2.2 ค่ า บริ ห ารโครงการของเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นกลาง ในการติ ด ตามให้ ค าแนะน าการ
ปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ทัง 34 ศูนย์ วงเงิน 340,000 บาท

7. แผนการปฏิบัติงาน
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนด และแจ้งให้ทราบในแต่ละเดือน พร้อม
แบบการรายงานผลการดาเนินงาน

8. ผลผลิต
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้การดูแลของกรมการข้าว จานวน 2,181 ราย ได้รับ
องค์ความรู้ แนวทางการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ และเข้าถึงปัจจัยการผลิตขันพืนฐานเพื่อการยังชีพ

9. ผลลัพธ์
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ นาแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดาเนินกิจกรรมทาง
เกษตรในพืนที่ของตนเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามภูมิสังคมของแต่ละพืนที่อย่างยั่งยืน

10. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
10.1 ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรมีการทาเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน ด้วยความสมัครใจ
ภายใต้การดูแลของกรมการข้าว จานวน 2,181 ราย

๕
10.2 ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ :
(1) ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่
(2) เกษตรกรที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตและการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านข้าวที่ได้รับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้นาไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
11.2 เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการทามาหากิน การ
ประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับตนเอง และครอบครัว

