
ข้อเสนอโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพ้ืนที่เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ าส าหรับท าการเเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งในส่วนกิจกรรมหลักและกิจกรรม
ที่เก่ียวเนื่องตลอดทั้งปี

3. เพ่ือฟ้ืนฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
มุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง

ผลผลิต
1. พื้นท่ีเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น 

30,000 ไร่ 

2. พื้นท่ีกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น ประมาณ 
21 ล้าน ลบ.ม. (รายละ 3 ไร)่

3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มี
ความ มั่นคงในอาชีพท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 10,000 ราย พ้ืนที่
ด าเนินการ รายละ 2.5-5 ไร่

4. เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ใน
พื้นท่ี 5,000 ราย

ผลลัพธ์ 
1. สินค้าเกษตรท่ีผลิตในระบบเกษตร

ทฤษฎีใหม่มมีูลค่าเพิ่มขึ้น
2. การลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกร

3. รายได้ของเกษตรกรท่ีเพ่ิมขึ้น

กิจกรรมที่ด าเนินการ

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

1) หน่วยงานหลัก : สป.กษ. 
2) หน่วยงานสนับสนุน : กสก. / กสส. / กว / มม. / กข. / กป. / ปศ. / พด. / สปก. / ตส. / สศก.

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 วิกฤต
เศรษฐกิจพากันกักตุนอาหาร น าไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร แรงงานตก
งานและกลับภูมิล าเนา ขาดรายได้เพ่ือการด ารงชีพ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงได้จัดท าโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยน้อม
น าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ บรรเทาปัญหาการว่างงาน ช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนนในท้องถิ่นมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ

1

การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกรรายใหม)่
เป้าหมาย

- เกษตรกรท่ัวไป 10,000 ราย รายละ 3 ไร่ ในพื้นท่ีท่ัวประเทศ 7,255 ต าบล
การด าเนินงาน

2.1 อ านวยการ (สป.กษ., OT, Coo )
(รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร  ประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภอ/จังหวัด)

2.2 จัดท าคู่มือ (สป.กษ.) 

2.3 ส่งเสริมองค์ความรู้ อบรมเกษตรกร (สป.กษ.) 

2.4 จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ (สป.กษ.)

2.5 ประชาสัมพันธ์ (สป.กษ.) 

งบประมาณท้ังสิ้น 
1,227,398,700 บาท

2.6 จัดท าฐานข้อมูล (สป.กษ.)

2.7 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาด (กสส./ ปศ.)

2.8 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (กสก  / มม. / กข. / กป. / ปศ. / ส.ป.ก. / พด.)

2.9 การพัฒนาแหล่งน้ า (พด.)

2.10 ติดตามและประเมินผลโครงการ (สศก.)



ขอ้เสนอโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เจ้าภาพหลัก)
งบประมาณ  92,260,000 บาท

กรมปศุสัตว์
งบประมาณ  50,000,000 บาท

กรมพัฒนาที่ดิน
งบประมาณ 904,438,700 บาท

กรมประมง
งบประมาณ 50,000,000 บาท

กรมการข้าว
งบประมาณ  50,000,000 บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

1,227,398,700 บาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์
งบประมาณ 30,000,000 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร
งบประมาณ 50,000,000 บาท

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งบประมาณ 700,000 บาท



รวม สป.กษ. พัฒนาทดีนิ กรมขา้ว ปศสุตัว์ ประมง สง่เสรมิการเกษตร สง่เสรมิสหรณ์ สศก.
1,227,398,700         92,260,000       904,438,700     50,000,000       50,000,000       50,000,000       50,000,000       30,000,000       700,000            

1 อํานวยการ 16,200,000              16,200,000       
2 กจิกรรมจา้งงาน 44,100,000              44,100,000       
3 อบรมเกษตรกร 33,160,000              33,160,000       
3 ขดุสระ 854,438,700            854,438,700     
4 สนับสนุนปัจจัยการผลติ 250,000,000            50,000,000       50,000,000       50,000,000       50,000,000       50,000,000       
5 สง่เสรมิการตลาด 30,000,000              30,000,000       
6 จัดทําคูม่อื 5,000,000                5,000,000         
7 ประชาสมัพันธ์ 5,000,000                5,000,000         
8 ฐานขอ้มลู 5,000,000                5,000,000         
9 ตดิตามประเมนิผล 700,000                    700,000            



1 - คา่ใชจ้า่ยในการพมิพค์ูม่อืการดําเนนิงานสาํหรับเจา้หนา้ทแีละเกษตรกร 5,000,000

2  - คา่อํานวยการในการดําเนนิโครงการ (คาสรับสมัคร คา่ประชมุ ฯลฯ) 76 จังหวดั x 200,000 บาท 15,200,000

4 กจิกรรม: อบรมเกษตรกร
ครงัท ี1 (อบรม 2 วนั วนัละ 6 ชวัโมง จํานวน 10,000 ราย 200 รุน่)
 -คา่ตอบแทน วทิยากรเอกชน (บรรยาย) 200 รุน่ รุน่ละ 1 คน คนละ 6 ชวัโมง ๆละ 1,200 บาท 1,440,000 33,160,000
- คา่อาหาร 10,000 คน คนละ 2 มอื มอืละ 150 บาท 3,000,000
- คา่อาหารวา่งและเครอืงดมื 10,000 คน คนละ 4 มอื มอืละ 35 บาท 1,400,000
- คา่พาหนะของผูเ้ขา้อบรม (เหมาจา่ยไป-กลบั) 10,000 คน คนละ 2 วนั เทยีวละ 250 บาท 5,000,000
- คา่เอกสารประกอบการอบรม 10,000 คน คนละ 70 บาท 700,000
- คา่วสัดสุนับสนุนกจิกรรมฝึกสาธติ 10,000 คน คนละ 300 บาท 3,000,000

ครังท ี2 อบรม 1 วนั 6 ชวัโมง (จํานวน 10,000 ราย 200 รุน่)
 -คา่ตอบแทน วทิยากรเอกชน (บรรยาย) 200 รุน่ รุน่ละ 1 คน คนละ 6 ชวัโมง ๆละ 1,200 บาท 1,440,000
- คา่อาหาร 10,000 คน คนละ 1 มอื มอืละ 150 บาท 1,500,000
- คา่อาหารวา่งและเครอืงดมื 10,000 คน คนละ 2 มอื มอืละ 35 บาท 700,000
- คา่พาหนะของผูเ้ขา้อบรม (เหมาจา่ยไป-กลบั) 10,000 คน เหมาจา่ย 250 บาท 2,500,000

ครงัท ี3 อบรม 1 วนั 6 ชวัโมง (จํานวน 10,000 ราย 200 รุน่)
 -คา่ตอบแทน วทิยากรเอกชน (บรรยาย) 200 รุน่ รุน่ละ 1 คน คนละ 6 ชวัโมง ๆละ 1,200 บาท 1,440,000
- คา่อาหาร 10,000 คน คนละ 1 มอื มอืละ 150 บาท 1,500,000
- คา่อาหารวา่งและเครอืงดมื 10,000 คน คนละ 2 มอื มอืละ 35 บาท 700,000
- คา่พาหนะของผูเ้ขา้อบรม (เหมาจา่ยไป-กลบั) 10,000 คน เหมาจา่ย 250 บาท 2,500,000

ครงัท ี4 ศกึษาดงูาน (จํานวน 10,000 ราย 200 รุน่)
 -คา่ตอบแทน วทิยากรเอกชน (บรรยาย) 200 รุน่ รุน่ละ 1 คน คนละ 6 ชวัโมง ๆละ 1,200 บาท 1,440,000
- คา่อาหาร 10,000 คน คนละ 1 มอื มอืละ 150 บาท 1,500,000
- คา่อาหารวา่งและเครอืงดมื 10,000 คน คนละ 2 มอื มอืละ 35 บาท 700,000
 - คา่จา้งเหมาพาหนะในการศกึษาดงูาน (1วนั) 200 คนั คนัละ 13,500 บาท 2,700,000

13 -คา่จา้งแรงงานเกษตรทฤษฎใีหมร่ะดบัตําบล ตําบลละ 2 คน 882 อําเภอ x 5 ราย x 10,000 บาท 44,100,000


