
1. โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมการข้าว 

1. หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหา เกษตรกรรมที่ไม่
ได้ผลในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน  าในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยอาศัยน  าฝน
เป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน  า กรณีฝนทิ งช่วงและปริมาณน  าฝนไม่เพียงพอ ในการเพาะปลูก 

เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้น  าและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ เน้นถึง
เกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจ านวนน้อย สามารถเลี ยงตัวเองได้ สามารถผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค   
ตลอดทั งปี มีพืชผักและอาหารโปรตีนจากการเลี ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลา เป็นต้น ไว้บริโภคได้ตลอดทั งปี    
แนวพระราชด าริ “ทฤษฎีใหม่” ได้ก าหนดการจัดแบ่งพื นที่เป็น 30-30-30-10 คือ ขุดสระร้อยละ 30    
ปลูกข้าวร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่/พืชสวนร้อยละ 30 และท่ีอยู่อาศัยร้อยละ 10 ของพื นที่ทั งหมด 

ดังนั น เพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงจัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ นเพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสนใจจาก 882 อ าเภอ รวมทั งสิ นไม่น้อยกว่า 70,000 ราย ได้น้อมน า
หลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื นที่ของเกษตรกรตามภูมิ
สังคมของแต่ละพื นที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ อันเกิด
จากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและ
ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง เกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command : SC) น ารายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
พิจารณาจัดแบ่งความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดในระดับพื นที่ตามความเหมาะสม เพ่ือการด าเนินงาน
และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้พื นที่และศักยภาพของหน่วยงานประกอบการพิจารณา ซึ่งมีหน่วยงานใน
สังกัดรับผิดชอบด าเนินการ จ านวน 13 หน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีปัญหาอุปสรรค  ซึ่งกรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าว 18 แห่ง 
และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 16 แห่ง) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป้าหมายเกษตรกร จ านวน 2,181 ราย     
ในพื นที่ 34 จังหวัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปนมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการตามแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่จากแปลงต้นแบบที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องตามภูมิสังคมของแต่ละพื นที่ 

2.2 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้น าแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางเกษตรในพื นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามภูมิ
สังคมของแต่ละพื นที ่

2.3 เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม 

 

-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. เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ 

เกษตรกรที่มีความสมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ในแต่ละจังหวัด        
แบ่งเป้าหมายเกษตรกรให้รับผิดชอบ จ านวน 2,181 ราย ใน 34 จังหวัด  

4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – ธันวาคม 2560 

4. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 -  หน่วยงานหลัก กองประสานงานโครงการพระราชด าริ กรมการข้าว 
  - หน่วยงานสนับสนุน กองวิจัยข้าวและพัฒนาข้าว และกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว 

5. แนวทางการด าเนินงาน 

5.1 ภารกิจของกรมการข้าว  

เป็นพี่เลี ยงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในการช่วยเกษตรกรจัดท า
ผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  วางแผน/ประสานการรับปัจจัยการผลิตพื นฐานเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร   ติดตามความก้าวหน้า ให้
ค าแนะน า และค าปรึกษาการท าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (กรมการข้าวไม่ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต) 

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื นฐานเพ่ือการพ่ึงพาตนเองเบื องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

(1) การปรับปรุงพื นที่ (ดิน/น  า) กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

(2) การเตรียมปัจจัยการผลิต 
 - กรมวิชาการเกษตร  พันธุ์พืชผักสวนครัว 
 - กรมส่งเสริมการเกษตร  พันธุ์ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
 - กรมหม่อนไหม  ท่อนพันธุ์หม่อน 
 - กรมปศุสัตว์  สัตว์ปีก (ไก่ไข่ เป็ดไข่ ไก่พื นเมือง เป็ดเทศ) 
 - กรมประมง  ปลากินพืช (ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ) 
(3) ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

5.2 วิธีการด าเนินงาน 
(1) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ  (Single Command) ในแต่ละจังหวัด          
ให้รับผิดชอบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ส ารวจข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2 ส่งกรมการข้าว 

(2) การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการแก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ดังนี  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหาร
จัดการน  า การจัดท าบัญชีครัวเรือน การจัดการฟาร์ม การดูแลรักษาโดยชีววิธี/วิถี ธรรมชาติ/เกษตรอินทรีย์ 
การปรับปรุงบ ารุงดิน ฯลฯ (ธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560) 



๓ 
 

(3) การจัดท าผังแปลง และป้ายโครงการ (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560) แนะน าให้
เกษตรกรเป้าหมาย ได้จัดท า 

1) ผังแปลงปัจจุบันของเกษตรกร  
2) วางแผนพัฒนาท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามความต้องการของเกษตรกร (ผังแปลงเกษตร

ทฤษฎีใหม่ แผนการผลิต แผนปฏิบัติงาน) 
3) ส ารวจความต้องการรับการสนับสนุนของเกษตรกรเป้าหมายตามกิจกรรมเกษตรทฤษฏี

ใหม ่
(4) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังแปลงของเกษตรกรเป้าหมาย โดยดูจากพื นที่จริงของเกษตรกรแต่ละ

ราย และบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด เพ่ือให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื นฐานเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองเบื องต้นตามความต้องการของเกษตรกร และตามความจ าเป็นและเหมาะสม พร้อมรายงานผลการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเป้าหมายให้กรมการข้าวทราบ (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560) 

(5) เจ้าหน้าที่ติดตาม ดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร
เป้าหมาย ตั งแต่ได้รับปัจจัยการผลิตจนถึงสิ นสุดโครงการ 

(6) การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ ตามแบบฟอร์ม ระยะแรกตั งแต่เดือน
ธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 รายงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์ (ส่งทุกวันศุกร์) ตั งแต่เดือนมีนาคม 
2560 รายงานเป็นรายเดือน (ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

5.3 การขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรตามความพร้อม ปี 2560 

เป้าหมายภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 70,000 ราย เป็นเกษตรกรที่มี
ความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง โดยพื นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้อง Start Zero 
แล้วจัดแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามความพร้อมในการลงทุนในกิจกรรมเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

กลุ่มที่ 1 พร้อมมาก (cell ต้นก าเนิด) : กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 เป้าหมาย 21,000 ราย 
(30%) โดยจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก ให้กระจายตัวในทุกต าบล/อ าเภอ อย่างน้อยต าบลละ    
3 ราย (3-5 รายหรือตามความเหมาะสม) x 7,000 ต าบล = 21,000 ราย 

กลุ่มที่ 2 พร้อมปานกลาง (cell แตกตัวครั งที่ 1) : พฤษภาคม – กันยายน 2560 เป้าหมาย 
42,000 ราย (60%) 

กลุ่มที่ 3 พร้อม (cell แตกตัวครั งที่ 2) : ตุลาคม – ธันวาคม 2560 เป้าหมาย 7,000 ราย 
(10%) 

กรมการข้าวท าหน้าที่เป็นหน่วยงานพ่ีเลี ยงให้กับเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
2,181 ราย (พื นที่ด าเนินการ ประมาณ 18,500 ไร่) ใน 34 จังหวัด จัดกลุ่มเกษตรกรจ าแนกตามความ
พร้อมในการลงทุนในกิจกรรมเพ่ิมเติมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ถวาย
ในหลวง สามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกร ได้ดังนี  

(1) กลุ่มพร้อมมาก (cell ต้นก าเนิด) มีเกษตรกร จ านวน 763 ราย ด าเนินการช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 

(2) กลุ่มพร้อมปานกลาง (cell แตกตัวครั งที่ 1) มีเกษตรกร จ านวน 1,079 ราย ด าเนินการช่วง
เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560 

(3) กลุ่มพร้อม (cell แตกตัวครั งที่ 2) มีเกษตรกร จ านวน 337 ราย ด าเนินการช่วงเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ขอปรับลดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของจังหวัดสิงห์บุรี 1 
ราย (จากเดิม 25 ราย เป็น 24 ราย ซึ่งได้แจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
2560) ท าให้เป้าหมายเกษตรกรในความรับผิดชอบของกรมการข้าว คงเหลือ 2,180 ราย ในพื นที่ 34 
จังหวัด 

6. งบประมาณ 
6.1 ครั้งที่ 1 จ านวน 327,150 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)    

เป็นค่าใช้จ่ายในการน าเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่  ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการข้าว (พ่ีเลี ยง) จ านวน 2,181 รายๆ รายละ 150 บาท ได้แก่ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าน  ามันเชื อเพลิง/ค่าพาหนะน าเกษตรกรดูงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ     
ที่เกี่ยวข้อง โดยทุกหน่วยงานใช้ตัวอนุมัติโครงการฯ ภาพรวมจากส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0230/601 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559   
เรื่อง ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(โอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ศูนย์แล้ว) 

6.2 ครั้งที่ 2 จ านวน 1,648,600 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ใช้
เงินกันส ารองโครงการของกรมการข้าว ซึ่งได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณให้ศูนย์แล้ว (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560) ประกอบด้วย  

6.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการข้าว (พ่ีเลี ยง) จ านวน 2,181 รายๆ ละ 600 บาท 
ได้แก่ ค่าเบี ยเลี ยง/ค่าน  ามันเชื อเพลิง/ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ านวน 34 ศูนย์ ในพื นที่ 34 จังหวัด วงเงิน 1,308,600 บาท  

6.2.2 ค่าบริหารโครงการของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ในการติดตามให้ค าแนะน าการ
ปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ทั ง 34 ศูนย์ วงเงิน 340,000 บาท 

7. แผนการปฏิบัติงาน 

ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด และแจ้งให้ทราบในแต่ละเดือน พร้อม
แบบการรายงานผลการด าเนินงาน 

8. ผลผลิต 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้การดูแลของกรมการข้าว จ านวน 2,181 ราย ได้รับ    
องค์ความรู้ แนวทางการท าเกษตรทฤษฎีใหม ่และเข้าถึงปัจจัยการผลิตขั นพื นฐานเพื่อการยังชีพ 

9. ผลลัพธ์ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ น าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทาง
เกษตรในพื นที่ของตนเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามภูมิสังคมของแต่ละพื นที่อย่างยั่งยืน  

10. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

10.1  ตัวชี วัดเชิงปริมาณ :   เกษตรกรมีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืน ด้วยความสมัครใจ 
ภายใตก้ารดูแลของกรมการข้าว จ านวน 2,181 ราย  
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10.2 ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ :  
(1) ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นแนว

เกษตรทฤษฎีใหม ่

(2) เกษตรกรที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตและการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านข้าวที่ได้รับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

11. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

11.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ไดน้ าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

11.2 เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท ามาหากิน การ
ประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง  โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับตนเอง และครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


