
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 

กรมส�งเสริมการเกษตรได�จัดทําโครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน 
เพ่ือส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�มีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน โดยมุ�งเน�นการนําภูมิคุ�มกันท่ีมีอยู�ให�เข�มแข็งเพ่ือให�สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได�อย�างเหมาะสม โดยลดการพ่ึงพาป4จจัยการผลิตจากภายนอกให�มากท่ีสุด และมีความเป5นไปได�ในทางปฏิบัติ 
มีผลตอบแทนท่ีจะทําให�เกษตรกรสามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรได�อย�างยั่งยืน 

  สําหรับรายละเอียดเนื้อหาในเอกสารคู�มือการดําเนินการ ประกอบด�วย รายละเอียดโครงการ
ส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน แนวทางการดําเนินงาน การเบิกจ�ายเงินงบประมาณโครงการ 
และภาคผนวก ซ่ึงมีรายละเอียด แบบฟอร:มต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
เพ่ือให�สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค:และเป<าหมายท่ีได�กําหนดไว� 
 
 ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานโครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน เป5นไป
อย�างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค:ท่ีกําหนดไว� กลุ�มจัดการฟาร:มและเกษตรกรรมยั่งยืน กองวิจัย
และพัฒนางานส�งเสริมการเกษตร จึงได�จัดทําคู�มือปฏิบัติงาน เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานใช�เป5นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและสร�างความเข�าใจในการปฏิบัติงานให�เป5นไปในแนวทางเดียวกัน ท้ังนี้ หวังเป5นอย�างยิ่งว�าคู�มือ
ปฏิบัติงานฯ นี้ จะเป5นส�วนหนึ่งท่ีสนับสนุนให�เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องได�มีความรู�ความเข�าใจการปฏิบัติงาน                
ให�มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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โครงการส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8และเกษตรกรรมย่ังยืน 

1. หลักการและเหตุผล 
เป5นการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงให�มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยมุ�งเน�นการนําภูมิคุ�มกันท่ีมีอยู�ให�เข�มแข็งเพ่ือให�สามารถปรับตัวรองรับ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได�อย�างเหมาะสม โดยลดการพ่ึงพาป4จจัยการผลิตจากภายนอกให�มากท่ีสุด  
และมีความเป5นไปได�ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนท่ีจะทําให�เกษตรกรสามารถดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
การเกษตรได�อย�างยั่งยืน  

 

2. วัตถุประสงคA 
   2.1 เพ่ือส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�ให�แพร�หลายสู�เกษตรกร เพ่ือให�มีรายได�และมีความยั่งยืน  
ในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   2.2 เพ่ือส�งเสริมการรวมกลุ�ม ให�เกิดความเข�มแข็ง มีความม่ันคงทางด�านอาหารอย�างเพียงพอ 
และยั่งยืน  
   2.3 เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค:ความรู� ตลาดและเชื่อมโยงกับงานโครงการ
ต�าง ๆ ของกรมส�งเสริมการเกษตรและหน�วยงานภายนอก 
 

3. เปBาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
      - ดําเนินการในพ้ืนท่ี 20 อําเภอ 
                     - เกษตรกร 200 ครัวเรือน 
 

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน  
 4.1 วิธีการดําเนินงาน 
  1) ส�วนกลางจัดทําคู�มือสําหรับเจ�าหน�าท่ี เพ่ือเป5นแนวทางในการดําเนินงานโครงการและ

เอกสารคําแนะนําสําหรับเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือปรับเป5นเกษตรทฤษฎีใหม� 
  2) จัดประชุมสัมมนาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม� 
   - สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดประชุมชี้แจงโครงการให�แก�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ

ระดับอําเภอ  ชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค: และแนวทางการดําเนินงานโครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และ
เกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ืออําเภอนําไปชี้แจงโครงการให�แก�เจ�าหน�าท่ีระดับตําบลต�อไป 
  3) สํานักงานเกษตรอําเภอคัดเลือกเกษตรกรเป<าหมาย ท้ัง 20 อําเภอๆ ละ 1 กลุ�ม กลุ�มละ 

10 ครัวเรือน รวมท้ังสิ้น 200 ครัวเรือน เพ่ือรวมกลุ�มและจัดทําแผนการผลิตและจัดทําแปลงส�งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม� โดยมีเง่ือนไขเข�าร�วมโครงการ ดังนี้ 

      (1) เป5นเกษตรกรท่ีมีเอกสารสิทธิ์เป5นของตนเอง/เช�า 

   (2) มีภูมิลําเนาและท่ีตั้งแปลงอยู�ในชุมชนเดียวกัน 

   (3) มีพ้ืนท่ีดําเนินการต้ังแต� 1 ไร�ข้ึนไป 

   (4) มีแหล�งน้ํา เช�น บ�อขุด บ�อบาดาล ฯลฯ ในพ้ืนท่ีท่ีเข�าร�วมโครงการ 

  (5) ต�องดําเนินการทําเกษตรทฤษฎีใหม�ต�อเนื่องอย�างน�อย 3 ปP 
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 4) สํานักงานจังหวัด/อําเภอ จัดทําป<ายประชาสัมพันธ:แปลงส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม� 
ขนาดกว�าง 1.20 x 1.50 เมตร กลุ�มละ 1 ป<าย จํานวน 20 ป<าย 
  5) ติดตามประเมินผลโครงการ 
  ส�วนกลาง เขต จังหวัด กํากับและติดตามการดําเนินงานโครงการ 
  4.2 การดําเนินงานกลุ�ม 
   1) ดําเนินงานการจัดต้ังกลุ�มเกษตรทฤษฎีใหม� โดยพิจารณารวบรวมและคัดเลือกเกษตรกร
ท่ีมีความสนใจการทําเกษตรทฤษฎีใหม� ท่ีมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขโครงการและสมัครใจเข�าร�วมโครงการ อําเภอละ 
10 ราย จํานวน 1 กลุ�ม เพ่ือเตรียมการจัดต้ังเป5นกลุ�มเกษตรทฤษฎีใหม�ท่ีมีส�วนร�วมในการคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู�
เพ่ือการวางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก�ไขป4ญหา และแบ�งป4นผลประโยชน:เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ทําให�กลุ�มมีอํานาจ
ในการต�อรองเพ่ือการผลิต การตลาด และการจัดการต�าง ๆ  
   2) สนับสนุนกลุ�มให�มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ�ม เพ่ือทําหน�าท่ีกําหนด
วัตถุประสงค:ของการต้ังกลุ�ม วางแผน ประสานงาน ดําเนินกิจกรรมของกลุ�ม การจัดการท่ีเก่ียวข�อง และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค:ของกลุ�ม โดยให�สมาชิกทุกคนมีส�วนร�วมในการคัดเลือกตัวแทน
อย�างอิสระตามความเหมาะสมของชุมชน ซ่ึงอาจประกอบด�วย ประธาน เลขานุการ เหรัญญิกและอ่ืน ๆ              
ตามข�อตกลงของกลุ�ม 
   3) คัดเลือกจุดเรียนรู�ของกลุ�มเกษตรทฤษฎีใหม� โดยให�สมาชิกกลุ�มได�ร�วมกันคัดเลือก 
“แปลงเกษตรทฤษฎีใหม�” ของสมาชิกท่ีเจ�าของแปลงมีคุณสมบัติของการเป5นผู�นําใฝUเรียนรู� สามารถถ�ายทอด
ประสบการณ:ให�ผู�อ่ืน และเป5นตัวอย�างให�ผู�อ่ืนได� จํานวน 1 จุด เพ่ือใช�เป5นจุดศูนย:กลางในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู�และฝVกปฏิบัติร�วมกัน รวมท้ังใช�เป5นจุดติดต้ังป<ายประชาสัมพันธ:โครงการ 
   4) จัดทําแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม� แผนการผลิต และปฏิทินการปลูกพืช โดยให�
กลุ�มเกษตรทฤษฎีใหม�มีการจัดเวทีเพ่ือการวิเคราะห:สถานการณ:การผลิตการตลาด ป4ญหาภายในชุมชน และ
ความต�องการของสมาชิก และกําหนดเป5นแผนการผลิตท่ีเชื่อมโยงกับแผนการตลาดของสมาชิกทุกคนและของ
กลุ�มแบบเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน โดยคํานึงถึงระบบการปลูกพืชหมุนเวียนท่ีสามารถสร�างแหล�งอาหารของครัวเรือน 
ผลผลิตและผลิตภัณฑ:ท่ีได�สามารถขายสร�างรายได�อย�างต�อเนื่องท้ังรายได�รายวัน รายสัปดาห: รายเดือน และ
รายปP รวมท้ังกําหนดปฏิทินการปลูกพืชให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาด มีการใช�ป4จจัยการผลิตอย�างคุ�มค�า 
ลดการใช�สารเคมี ใช�แรงงานของครอบครัวและ/หรือช�วยเหลือกันระหว�างสมาชิกของกลุ�ม เพ่ือมุ�งเน�นการลด
รายจ�าย เพ่ิมรายได� และลดการพ่ึงพาจากภายนอกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   5) อบรมถ�ายทอดความรู�ให�กับเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ โดยสํานักงานเกษตรอําเภอ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดประสานงานหน�วยงานภายใต�สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ: เช�น กรมปศุสัตว:  
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ: รวมท้ังหน�วยงานภาคีต�าง ๆ เพ่ือบูรณาการจัดฝVกอบรม
ในด�านต�าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรม โดยเน�นหลักสูตรการทําเกษตรทฤษฎีใหม� หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว: ประมง การทําบัญชีฟาร:ม และการตลาด โดยจัดการฝVกอบรม ณ จุดเรียนรู�ท่ีกําหนด 
   6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง ณ จุดเรียนรู�ท่ีกําหนด เพ่ือให�เป5นเวทีของสมาชิก
ในการร�วมกันคิด แสดงความคิดเห็น รับทราบสถานการณ: ตัดสินใจในการแก�ไขป4ญหา และช�วยเหลือเก้ือกูลกัน 
เพ่ือเสริมสร�างความสัมพันธ:และความเข�มแข็งของกลุ�ม 
 
 
 



 

3 
 4.3 จัดทําแปลงส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม� 
   เพ่ือให�เกิดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม�และเป5นแปลงแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง
ของสมาชิกภายในกลุ�มฯ โดยสนับสนุนป4จจัยการผลิตบางส�วนแก�เกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ ครัวเรือนละ 
2,100 บาท เพ่ือส�งเสริมการดําเนินการเกษตรทฤษฎีใหม�ให�เกิดเป5นรูปธรรม มีกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง สามารถ
เป5นตัวอย�างการเรียนรู�ของเกษตรกรภายในชุมชนได� 
  4.4 การเชื่อมโยงตลาด 
   สํานักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนกลุ�มเกษตรกรในการนําผลผลิตจากกิจกรรมเกษตร
ทฤษฎีใหม� มาจําหน�ายร�วมกับตลาดเกษตรกร ตลาดท�องถ่ิน ตลาดสีเขียว ตลาดอ่ืน ๆ และหรือเข�าร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืน ๆ เช�น สหกรณ:การเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ:การเกษตร พาณิชย: มหาดไทย 
เป5นต�น เพ่ือส�งเสริมประชาสัมพันธ:และเชื่อมโยงตลาดเกษตรทฤษฎีใหม�ให�แก�เกษตรกรมีช�องทางการจําหน�าย
ผลผลิตท่ีหลากหลาย ทําให�เกิดเครือข�ายและสร�างความเข�มแข็งเกิดรายได�อย�างม่ันคงและยั่งยืน และคัดเลือก
แปลงตัวอย�างจังหวัดละ 1 แปลงเชื่อมโยงเข�าสู�การท�องเท่ียวเชิงเกษตรของจังหวัด 
   

5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
  ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
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5. แผนปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ปG 2559 ปG 2560 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1. การบริหารโครงการ 
   1.1 จัดทําคู�มือและเอกสารคําแนะนํา 
         - คู�มือเจ�าหน�าท่ี  
         - เอกสารคําแนะนําเกษตรกร    

            

   1.2 ประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการ 
         - ส�วนกลาง เขต 
         - ระดับจังหวัด 

            

   1.3 รับสมัครเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ              

   1.4 จัดทําป<ายประชาสัมพันธ:             

   1.5 ติดตามและประเมินผล             

2. จัดกระบวนการเรียนรู�             

   2.1 จัดกระบวนการกลุ�มเพ่ือจัดทํา
แผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม�     
แผนการผลิต และปฏิทินการปลูกพืช  

            

   2.2 ถ�ายทอดองค:ความรู�ในด�านต�าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข�อง โดยเน�นหลักสูตรการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม� หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการผลิตพืช 
สัตว: ประมง การทําบัญชีฟาร:ม และ
การตลาด 

            

   2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการ
ดําเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม� 

            

3. จัดทําแปลงส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�             

   3.1 สนับสนุนป4จจัยการผลติบางส�วน 
ได�แก� พันธุ:พืช พันธุ:สัตว: ประมง 

            

4. เชื่อมโยงตลาด                

   4.1 สนับสนุนกลุ�มเกษตรทฤษฎีใหม�ใน
การนําผลผลิตจากกิจกรรมมาจําหน�าย
ร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ๆ       

            



 

5 
6. งบประมาณ 
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 520,000 บาท (ห�าแสนสองหม่ืนบาทถ�วน) 

   

7. ผลผลิต ผลลัพธA ตัวช้ีวัด 
   ผลผลิต (output) 
   1) มีเกษตรกรเข�าร�วมโครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน จํานวน 200 
ครัวเรือน 
   2) มีแปลงส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�ท่ีเข�มแข็งและยั่งยืนสามารถขยายผลในชุมชนได� 
   3) มีช�องทางการจําหน�ายผลผลิตของเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการครบทุกจังหวัด 
    

   ผลลัพธA (outcome) 
  1) มีแหล�งเรียนรู�ให�เกษตรกรได�สามารถนําไปปรับใช�ในแปลงตนเองได� 
   2) ลดรายจ�าย มีรายได� และมีอาหารไว�บริโภคในครัวเรือนอย�างเพียงพอ  
  3) ลดการพ่ึงพาจากป4จจัยภายนอก เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเอง สร�างสมดุลทางธรรมชาติ
ในระยะยาว และทําให�ระบบนิเวศน:ของชุมชนดีข้ึน 
   
  ตัวช้ีวัด  
  เกษตรกร 200 ครัวเรือน ได�รับการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร โดยนําหลักการทําเกษตรทฤษฎีใหม�ไปใช� 
 

8. หน8วยงาน/ผู�รับผิดชอบ 
   สํานักงานเกษตรจังหวัดร�อยเอ็ด 
                     กลุ�มส�งเสรมิและพัฒนาการผลิต 
  1. ชื่อ นายยงยุทธ  ศรีนวล 
   ตําแหน�ง นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
  โทรศัพท: 0 4356 9004 , 0 4356 9006 , 0 4352 7529 ต�อ 106 
 โทรศัพท: 08 1204 2381 
  E – mail : roiet@doae.go.th  
  2. ชื่อ นายสุขสันต์ิ  แก�วคีรี   
   ตําแหน�ง นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
                         โทรศัพท: 08 9231 2601 
  E – mail : sooksan_tum@outlook.co.th 

 โทรศัพท: 0 4356 9004 , 0 4356 9006 , 0 4352 7529 ต�อ 106 
  E – mail : roiet@doae.go.th  

**************************************** 
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การส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  โดยมุ�งเน�นการนํา
ภูมิคุ�มกันที่มีอยู�ให�เข�มแข็งเพื่อให�สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได�อย�างเหมาะสม โดยลดการพึ่งพาป4จจัยการผลิต
จากภายนอกให�มากที่สุด และมีความเป5นไปได�ในทางปฏิบัติ 

หลักการและ
เหตุผล 

งาน 

กิจกรรม 

 หน8วยงาน
รับผิดชอบ 

     1. เตรียมการ
ดําเนินงาน 

     2. เงื่อนไข
โครงการ 

1. จัดทําคู�มือการ
ดําเนินงาน 
2. จัดประชุม
ชี้แจงให�แก�
เจ�าหน�าที่ทุกระดับ 
3. ประชาสัมพันธ:
โครงการ 
4. รับสมัคร
เกษตรกร 

1. มีเอกสารสิทธิ์
เป5นของตนเอง/เช�า 
2. มีภูมลิําเนาและ
ที่ตั้งแปลงอยู�ใน
ชุมชนเดียวกัน 
3. มีพื้นที่ดําเนินการ
ตั้งแต� 1 ไร�ขึ้นไป 
4. มีแหล�งน้ํา 
5. ทําเกษตรทฤษฎี
ใหม�ต�อเนื่องอย�างน�อย 
3 ปP 

3. การพัฒนา 
กลุ8ม 

1. จัดตั้งกลุ�ม
เกษตรทฤษฎีใหม� 
จํานวน 10 ราย
ต�อกลุ�ม อําเภอละ             
1 กลุ�ม 
2. คัดเลือก
คณะกรรมการ
บริหารจัดการกลุ�ม 
3.คัดจุดเรียนรู� 

   4. จัดกระบวนการ
เรียนรู� 

1. จัดทําแผนผังแปลง 
แผนการผลติ และ
ปฏิทินการปลูกพืช 
2. อบรมถ�ายทอด
ความรู� เน�นหลักสูตร
เกษตรทฤษฎีใหม� 
3. จัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู�
อย�างต�อเนื่อง 

    5. จัดทําแปลง 
   เกษตรทฤษฎีใหม8 

สนับสนุนป4จจัย
การผลิตบางส�วน
แก�เกษตรกร 
ครัวเรือนละ 
2,100 บาท 

   6. การเชื่อมโยง 
ตลาด 

1. นําผลผลิตจาก
กิจกรรมเกษตร
ทฤษฎีใหม�มา
จําหน�ายร�วมกับ
ตลาดเกษตรกร 
หรือตลาดอื่นๆ 
2. คัดเลือกแปลง
ตัวอย�างจังหวัดละ 
1 แปลงเชื่อมโยงสู�
การท�องเทียว      
เชิงเกษตร 

ส�วนกลาง/เขต/ 
จังหวัด/อําเภอ 
 

อําเภอ/เกษตรกร 

 

อําเภอ/เกษตรกร 

 

จังหวัด/อําเภอ/ 
เกษตรกร/หน�วยงานภาคี 
 

จังหวัด/อําเภอ/
เกษตรกร 

  ส�วนกลาง 

 

  7. ติดตามและ
ประเมินผล 

1. ติดตาม
ประเมินผล
การนํา
ความรู�ไป
ปฏิบัติของ
เกษตรกร 
2. ติดตาม
ประเมินผล
โครงการ 

ส�วนกลาง
/เขต 

วัตถุประสงคA 

 

1. เพื่อส�งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม�ให�แพร�หลายสู�เกษตรกร เพื่อให�มีรายได�และมีความยั่งยืน 

2. เพื่อส�งเสริมการรวมกลุ�มให�เกิดความเข�มแข็ง มีความมั่นคงทางด�านอาหารอย�างเพียงพอ 

3. เพื่อส�งเสรมิและสนับสนุนการบูรณาการองค:ความรู� ตลาดและเชื่อมโยงกับงาน โครงการ  
ต�าง ๆ ของกรมส�งเสริมการเกษตรและหน�วยงานภายนอก 

 เปBาหมาย 

 

ดําเนินการในพื้นที่ 20 อําเภอ  
เกษตรกร 200 ครัวเรือน 

 ระยะเวลา ต.ค.-ธ.ค.59 ธ.ค.59 – ม.ค. 60    ธ.ค. 59 พ.ค.-ส.ค..60 ม.ค.-ส.ค.60 

Flow chart โครงการส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8และเกษตรกรรมยั่งยืน ปG 2560 
 

ธ.ค.59 – ม.ค. 60 
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 แนวทางการดําเนินงาน 

1. ช้ีแจงและประชาสัมพันธAโครงการ 
 

 1.1 ส�วนกลางจัดทําคู�มือสําหรับเจ�าหน�าท่ี เพ่ือเป5นแนวทางในการดําเนินงานโครงการและ
เอกสารคําแนะนําสําหรับเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม� 

1.2 สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 จัดประชุมชี้แจงโครงการให�แก�เจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบระดับจังหวัด โดยส�วนกลางเข�าร�วมประชุมชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค: และแนวทางการดําเนินงาน
โครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือจังหวัดนําไปชี้แจงโครงการให�แก�เจ�าหน�าท่ีระดับ
อําเภอต�อไป 

1.3 สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงาน
เกษตรอําเภอ เผยแพร�ประชาสัมพันธ:โครงการ ได�แก� การออกหอกระจายข�าวของชุมชน การประกาศหรือแจ�ง
ข�าวผ�านสื่อท�องถ่ิน การแจ�งในเวทีการประชุมประจําเดือนระดับอําเภอ เป5นต�น และสร�างความเข�าใจให�แก�
เกษตรกรในพ้ืนท่ีอย�างท่ัวถึง  

 

2. การรับสมัครเกษตรกรเข�าร8วมโครงการ 
 

2.1 สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ คัดเลือกเกษตรกรเป<าหมาย               
20 อําเภอ โดยให�อําเภอดําเนินการ อําเภอละ 1 กลุ�มละ 10 ครัวเรือน รวมท้ังสิ้น  200 ครัวเรือน เพ่ือ
รวมกลุ�มและจัดทําแผนการผลิตและจัดทําแปลงส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม� ท้ังนี้ เกษตรกรท่ีสนใจสมัครเข�าร�วม
โครงการ ต�องยื่นเอกสารหลักฐานดังนี้  

• ใบสมัคร  (ภาคผนวก 1) 
• ทะเบียนบ�าน 
• บัตรประชาชน 
• เอกสารสิทธิ์การถือครอง/หนงัสือยินยอมให�เข�าทําประโยชน:ในพ้ืนท่ีเช�า 

โดยมีเง่ือนไขเข�าร�วมโครงการ ดังนี้   
   (1) เป5นเกษตรกรท่ีมีเอกสารสิทธิ์เป5นของตนเอง/เช�า 

   (2) มีภูมิลําเนาและท่ีตั้งแปลงอยู�ในชุมชนเดียวกัน 

   (3) มีพ้ืนท่ีดําเนินการต้ังแต� 1 ไร�ข้ึนไป 

   (4) มีแหล�งน้ํา เช�น บ�อขุด บ�อบาดาล ฯลฯ ในพ้ืนท่ีท่ีเข�าร�วมโครงการ 

  (5) ต�องดําเนินการทําเกษตรทฤษฎีใหม�ต�อเนื่องอย�างน�อย 3 ปP 

ท้ังนี้ เกษตรกรท่ีประสงค:จะเข�าร�วมโครงการต�องมีความสมัครใจ และไม�เป�นเกษตรกรท่ีสมัครเข�าร�วมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม� ซ่ึงดําเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ( สามารถตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรท่ีเข�าร�วม

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม� ได�ท่ี http://ssnet.doae.go.th หัวข�อ ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ

เกษตรทฤษฎีใหม�  
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2.2 เกษตรกรท่ีสนใจเข�าร�วมโครงการฯ แต�อยู�ในพ้ืนท่ีเช�า ขอให�ทําหนังสือยินยอมให�เข�าทํา

ประโยชน:ในพ้ืนท่ีเช�า (ภาคผนวก 2) ท้ังนี้  เกษตรกรท่ีสมัครใจเข�าร�วมโครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และ

เกษตรกรรมยั่งยืน ต�องมาข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส�งเสริมการเกษตร 

                      กรณีท่ีเกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) อยู�แล�ว เกษตรกรต�องมาแจ�งปรับปรุง

ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส�งเสริมการเกษตร โดยเพ่ิมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม�เข�าในกิจกรรมการเกษตร

ของตนเอง (แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ: ภาคผนวก 3) 

 กรณีท่ีเกษตรกรยังไม�เคยข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) เกษตรกรต�องมาแจ�งข้ึนทะเบียน

เกษตรกร (ทบก.) กับกรมส�งเสริมการเกษตร (แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ: ภาคผนวก 3) 

2.3 เกษตรกรท่ีสมัครเข�าร�วมโครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน               

ต�องดําเนินงานตามรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม� โดยต�องมีองค:ประกอบครบท้ัง ๔ ส�วน ตามอัตราส�วน ๓๐:๓๐:

๓๐:๑๐ ดังนี้  

 พ้ืนท่ีส8วนท่ีหนึ่ง ประมาณ 30% ให�ขุดสระเก็บกักน้ํา เพ่ือใช�เก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและ 

ใช�เสริมการปลูกพืชในฤดูแล�ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว:น้ําและพืชน้ําต�าง ๆ  

                            พ้ืนท่ีส8วนท่ีสอง ประมาณ 30% ให�ปลูกข�าวในฤดูฝน เพ่ือใช�เป5นอาหารประจําวัน 

สําหรับครอบครัวให�เพียงพอตลอดปP เพ่ือตัดค�าใช�จ�ายและสามารถพ่ึงตนเองได�  

                            พ้ืนท่ีส8วนท่ีสาม ประมาณ 30% ให�ปลูกไม�ผล ไม�ยืนต�น พืชผัก พืชไร� พืชสมุนไพร ฯลฯ 

เพ่ือใช�เป5นอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหน�าย  

                            พ้ืนท่ีส8วนท่ีส่ี ประมาณ 10% เป5นท่ีอยู�อาศัย เลี้ยงสัตว:และโรงเรือนอ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : สามารถยืดหยุ�นขนาดพ้ืนท่ีในแต�ละส�วนได�แต�ต�องมีกิจกรรมครบท้ัง 4 ส�วน 

2.4 สํานักงานเกษตรอําเภอจัดทําแบบสรุปรายชื่อเกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการส�งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน ปP 60 จัดส�งให�สํานักงานเกษตรจังหวัดร�อยเอ็ด ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 

2559 (ภาคผนวก 7) 
 

3. การจัดทําปBายประชาสัมพันธA 
สํานักงานเกษตรอําเภอ จัดทําป<ายประชาสัมพันธ:แปลงส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�  ขนาดกว�าง 

1.20 x 1.50 เมตร กลุ�มละ 1 ป<าย จํานวน 20 ป<าย ชื่อป<าย “แปลงส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�” (ภายใต�โครงการ

ส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน) โดยใช�ป<ายสังกะสีทาพ้ืนสีเขียว ตัวอักษรสีขาว รายละเอียด

ตาม (ภาคผนวก 4) 
 

4. การดําเนินงานกลุ8ม 
 

 4.1 จัดตั้งกลุ8มเกษตรทฤษฎีใหม8 สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจารณาและคัดเลือกเกษตรกร              

ท่ีมีความสนใจการทําเกษตรทฤษฎีใหม� ท่ีมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขโครงการและสมัครใจเข�าร�วมโครงการ อําเภอละ 

10 ราย จํานวน 1 กลุ�ม เพ่ือจัดต้ังเป5นกลุ�มเกษตรทฤษฎีใหม� ท่ีมีส�วนร�วมในการคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู�เพ่ือการ

วางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก�ไขป4ญหา และแบ�งป4นผลประโยชน:เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ทําให�กลุ�มมีอํานาจในการ

ต�อรองเพ่ือการผลิต การตลาด และการจัดการต�าง ๆ  
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  4.2 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ8ม ซ่ึงอาจประกอบด�วย 1) ประธาน 2) รองประธาน 

3) เลขานุการ 4) เหรัญญิก และ 5) ประชาสัมพันธ: และอ่ืน ๆ ตามข�อตกลงของกลุ�ม เพ่ือทําหน�าท่ีกําหนด

วัตถุประสงค:ของการต้ังกลุ�ม วางแผน ประสานงาน ดําเนินกิจกรรมของกลุ�ม การจัดการท่ีเก่ียวข�อง และติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค:ของกลุ�ม โดยให�สมาชิกทุกคนมีส�วนร�วมในการคัดเลือกตัวแทน

อย�างอิสระตามความเหมาะสม  

  บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการบริหารกลุ�ม มีดังนี้ 

    ประธาน   บทบาทหน�าท่ี 

        - เป5นประธานในท่ีประชุม 

       - จัดทําแผนการดําเนินงานของกลุ�ม 

       - กระจายข�าวสารไปสู�สมาชิก 

       - ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 

       - ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม 

     รองประธาน บทบาทหน�าท่ี 

       - เป5นประธานในท่ีประชุมเม่ือประธานไม�อยู� 

       - ปฏิบัติงานแทนประธานเม่ือได�รับมอบหมาย 

       - ติดต�อประสานงานและร�วมปฏิบัติงานกับประธานอย�างใกล�ชิด 

       - ปฏิบัติอ่ืนใดท่ีประธานหรือมติท่ีประชุมจะมอบหมายให�ดําเนินการ 

    เลขานุการ บทบาทหน�าท่ี 

       - จดรายงานการประชุม 

       - ปฏิบัติงานตามท่ีประธานและท่ีประชุมมอบหมาย 

     เหรัญญิก บทบาทหน�าท่ี 

   - จัดทําทะเบียนต�างๆ หลักฐานการรับ-จ�ายเงินของคณะกรรมการหรือ 

                     ผู�เก่ียวข�องอ่ืนๆ  

   - รับผิดชอบเก็บรักษาเงิน การจ�ายเงินในการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

                    - ดําเนินการติดตามและควบคุมเก่ียวกับการเงินและการบัญชีของ

คณะกรรมการ 

     ประชาสัมพันธ: บทบาทหน�าท่ี 

       - ติดต�อประสานงานและออกข�าวสารหรือเรื่องราวต�างๆ ตามท่ีประชุมได� 

         ลงมติไว�แล�ว 

       - ดําเนินการเพ่ือเสริมสร�างให�เกิดความเข�าใจอันดีระหว�างคณะกรรมการ 

         หน�วยงาน และบุคคลภายนอก 

 

 
 



 

10  
4.3 คัดเลือกจุดเรียนรู� โดยให�สมาชิกกลุ�มได�ร�วมกันคัดเลือก “แปลงเกษตรทฤษฎีใหม�”  

ของสมาชิกท่ีเจ�าของแปลงมีคุณสมบัติของการเป5นผู�นําใฝUเรียนรู� สามารถถ�ายทอดประสบการณ:ให�ผู� อ่ืน              

และเป5นตัวอย�างให�ผู�อ่ืนได� จํานวน 1 จุด เพ่ือใช�เป5นจุดศูนย:กลางในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�และฝVกปฏิบัติ

ร�วมกัน รวมท้ังใช�เป5นจุดติดต้ังป<ายประชาสัมพันธ:โครงการ 
 

5. จัดกระบวนการเรียนรู�   
 

 สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู� อย�างน�อย 3 ครั้ง ดังนี้ 
เวทีท่ี 1 จัดทําแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม8 แผนการผลิตและปฏิทินการปลูกพืช           

โดยให�กลุ�มเกษตรทฤษฎีใหม�มีการจัดเวทีเพ่ือจัดทําแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม� เพ่ือการวิเคราะห:สถานการณ:
การผลิตการตลาด ป4ญหาภายในชุมชน และความต�องการของสมาชิก และกําหนดเป5นแผนการผลิตท่ีเชื่อมโยง
กับแผนการตลาดของสมาชิกทุกคนและของกลุ�มแบบเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน โดยคํานึงถึงระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
ท่ีสามารถสร�างแหล�งอาหารของครัวเรือน ผลผลิตและผลิตภัณฑ:ท่ีได�สามารถขายสร�างรายได�อย�างต�อเนื่อง          
ท้ังรายได�รายวัน รายสัปดาห: รายเดือน และรายปP รวมท้ังกําหนดปฏิทินการปลูกพืช ให�สอดคล�องกับความ
ต�องการของตลาดมีการใช�ป4จจัยการผลิตอย�างคุ�มค�า ลดการใช�สารเคมี ใช�แรงงานของครอบครัวและ/หรือ
ช�วยเหลือกันระหว�างสมาชิกของกลุ�ม เพ่ือมุ�งเน�นการลดรายจ�าย เพ่ิมรายได� และลดการพ่ึงพาจากภายนอก
ตามหลักการทําเกษตรทฤษฎีใหม�และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภาคผนวก 5 และ 6) 

เวทีท่ี 2 อบรมถ8ายทอดความรู�  สํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรจังหวัด
ประสานงานหน�วยงานภายใต�สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ: เช�น กรมปศุสัตว: กรมประมง กรมวิชาการเกษตร 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ: รวมท้ังหน�วยงานภาคีต�าง ๆ เพ่ือบูรณาการจัดฝVกอบรมในด�านต�าง ๆ และสนับสนุน
กิจกรรม โดยเน�นหลักสูตรการทําเกษตรทฤษฎีใหม� หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการผลิตพืช 
สัตว: ประมง การทําบัญชีฟาร:ม และการตลาด โดยจัดการฝVกอบรม ณ จุดเรียนรู�ท่ีกําหนด 

เวทีท่ี 3 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู�อย8างต8อเนื่อง  ณ จุดเรียนรู�ท่ีกําหนด เพ่ือให�เป5นเวทีของ
สมาชิกในการร�วมกันคิด แสดงความคิดเห็น รับทราบสถานการณ: ตัดสินใจในการแก�ไขป4ญหา และช�วยเหลือ
เก้ือกูลกัน เพ่ือเสริมสร�างความสัมพันธ:และความเข�มแข็งของกลุ�ม 

6. การจัดทําแปลงส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8  

 เกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน จะได�รับการ
สนับสนุนป4จจัยการผลิตบางส�วน ครัวเรือนละ 2,100 บาท ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม�และเป5น
แปลงแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากการปฏิบัติจริงของสมาชิกภายในกลุ�มฯ และเพ่ือส�งเสริมการดําเนินงานเกษตร
ทฤษฎีใหม�ให�เกิดเป5นรูปธรรม มีกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง สามารถเป5นตัวอย�างการเรียนรู�ของเกษตรกรภายใน
ชุมชนได�  
  รูปแบบของป4จจัยการผลิต ต�องอยู�ในหมวดของงบดําเนินงานเท�านั้น ได�แก� พันธุ:พืช พันธุ:สัตว: 
และประมง ดังตัวอย�างการสนับสนุนป4จจัยการผลิต (ภาคผนวก 11) ซ่ึงสํานักงานเกษตรอําเภอเป5นผู�ดําเนินการ 
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จัดหาป4จจัยการผลิตดังกล�าวตามความต�องการหรือตามแผนการผลิตของเกษตรกร ท้ังนี้ ในการมอบป4จจัยการผลิต 
ให�แก�เกษตรกร เกษตรกรผู�รับป4จจัยการผลิตต�องกล�าวคําถวายสัตย:ปฏิญาณต�อหน�าพระบรมฉายาลักษณ:  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาคผนวก 12) 
 

7. การเช่ือมโยงตลาด 
 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนกลุ�มเกษตรกรในการนําผลผลิตจากกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม� 
มาจําหน�ายร�วมกับตลาดเกษตรกร ตลาดท�องถ่ิน ตลาดสีเขียว ตลาดอ่ืน ๆ และหรือเข�าร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ๆ 
เช�น สหกรณ:การเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ:การเกษตร พาณิชย: มหาดไทย เป5นต�น เพ่ือส�งเสริม
ประชาสัมพันธ:และเชื่อมโยงตลาดเกษตรทฤษฎีใหม�ให�แก�เกษตรกรมีช�องทางการจําหน�ายผลผลิตท่ีหลากหลาย 
ทําให�เกิดเครือข�ายและสร�างความเข�มแข็งเกิดรายได�อย�างม่ันคงและยั่งยืน และคัดเลือกแปลงตัวอย�างจังหวัดละ 
1 แปลงเชื่อมโยงเข�าสู�การท�องเท่ียวเชิงเกษตรของจังหวัด 

รูปแบบของการสนับสนุน ได�แก� เผยแพร�ประชาสัมพันธ:ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ�มเกษตรกร 
จัดหาสถานท่ีจําหน�ายผลผลิตทางการเกษตรให�แก�กลุ�มเกษตร พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของกลุ�มเกษตรกร
ให�ได�มาตรฐาน แปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค�า เป5นต�น 

 

8. ติดตาม รายงาน และประเมินผล 

  8.1 ติดตาม  ให�มีการติดตาม/นิเทศโดยส�วนกลาง เขต และจังหวัด 
8.2  การรายงาน  

สํานักงานเกษตรอําเภอ 
• นําจุดเรียนรู�ของกลุ�มมาจัดทําโมเดลเกษตรทฤษฎีใหม� พร�อมต�นทุนการผลิต อําเภอละ 1 จุด 

(ภาคผนวก 9) และจัดส�งให�สํานักงานเกษตรจังหวัด 
• รายงานผลการดําเนินงานลงในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส�งเสริมการเกษตร  

(e-Project management System) ให�กรมส�งเสริมการเกษตรทราบ  
• สรุปผลการดําเนินงานโครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจัดทํา

เป5นรูปเล�ม พร�อมรูปภาพประกอบ (ภาคผนวก 8) ภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2560 และจัดส�ง สรุปโมเดลเกษตร
ทฤษฏีใหม�พร�อมต�นทุนการผลิตเป5น file word ทาง e-mail : roiet@doae.go.th 

สํานักงานเกษตรจังหวัด 
• ตรวจสอบและรวบรวมโมเดลเกษตรทฤษฎีใหม� พร�อมต�นทุนการผลิต จัดส�งทาง e-mail : 

onefarm_362@hotmail.com  
• ส�งให�กรมส�งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560  

  สํานักงานส8งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9  
• สรุปรายงานการติดตาม สนับสนุน แก�ไขป4ญหาในพ้ืนท่ี โดยจัดทําเป5นรูปเล�ม พร�อมรูป

ภาพประกอบ (ภาคผนวก 10)  ส�งให�กรมส�งเสริมการเกษตร ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560  
8.3 ประเมินผลโครงการ โดยกองแผนงาน กรมส�งเสริมการเกษตร 
8.4  



 

แผนผังวิธีดําเนินการ 
12 

 
 

ขั้นเตรียมการ 

ขั้นดําเนินการ 
รับสมัครเกษตรกรเข�าร8วมโครงการ 

• จัดทําคู�มือและเอกสารคําแนะนํา 
• จัดประชุมช้ีแจงโครงการและแนวทางดําเนินการ 
• เผยแพร�ประชาสัมพันธ:โครงการ 

• คัดเลือกเกษตรกรเป<าหมาย  20 อําเภอ  
• รับสมคัรเกษตรกรเข�าร�วมโครงการตามเง่ือนไข 
• จัดทําแบบสรุปรายช่ือเกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการ 

• จัดตั้งกลุ�มเกษตรทฤษฎีใหม� 10 รายต�อกลุ�ม อําเภอละ  
1 กลุ�ม  
• จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ�ม 

• คัดจุดเรียนรู� จํานวน 1 จุด เพ่ือใช�เป5นจุดศูนย:กลางในการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�และฝVกปฏิบัติร�วมกัน 

การดําเนินงานกลุ8ม       

จัดทําปBายประชาสัมพันธA 

• จัดทําป<ายประชาสัมพันธ:แปลงส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�  
ขนาดกว�าง 1.20 x 1.50 เมตร กลุ�มละ 1 ป<าย จํานวน 20 
ป<าย 

จัดกระบวนการเรียนรู� 

• เวทีท่ี 1 จัดทําแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม� แผนการผลิต 
และปฏิทินการปลูกพืช  
• เวทีท่ี 2 อบรมถ�ายทอดความรู� โดยเน�นหลักสูตรการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม� เศรษฐกิจพอเพียง  
• เวทีท่ี 3 จัดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู�อย�างต�อเน่ือง  ณ จุด
เรียนรู�ท่ีกําหนด 

การจัดทําแปลงส8งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม8 

• สนับสนุนป4จจัยการผลติบางส�วน ได�แก� พันธุ:พืช           
พันธุ:สัตว: และประมง ครัวเรือนละ 2,100 บาท 

การเชื่อมโยงตลาด 

• สนับสนุนกลุ�มเกษตรกรในการนําผลผลิตจากกิจกรรม
เกษตรทฤษฎีใหม� มาจําหน�ายร�วมกับตลาดเกษตรกร ตลาด
ท�องถ่ิน ตลาดสีเขียว ตลาดอ่ืน ๆ และหรือเข�าร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืน ๆ 

ติดตาม รายงาน                 
และประเมินผล 

• ส�วนกลาง เขต จังหวัด กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 
•  อําเภอจัดทําโมเดลเกษตรทฤษฎีใหม� พร�อมต�นทุนการผลิต 
อําเภอละ 1 จุด รายงานผลการดําเนินงานลงในระบบ e-Project 
• จังหวัดสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
• เขตสรุปผลการติดตาม กํากับ และแก�ไขป4ญหาในพ้ืนท่ี 
• ประเมินผลโครงการ 
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โครงการส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8และเกษตรกรรมย่ังยืน ปG 2560  
(งบประมาณ) 

 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม - วิธีการดําเนินงาน 

ปG 2560 

ปริมาณงาน วงเงิน (บาท) 
 

งาน หน8วยนับ ต8อหน8วย รวมทั้งสิ้น 

  รวมทั้งสิ้น - ราย   520,000  

1. การบริหารโครงการ       20,000  

 
     1.1 ป<ายประชาสัมพันธ: 20  ป<าย 1,000    20,000  

 
          - 20 ป<าย x 1,000 บาท         

2. จัดกระบวนการเรยีนรู�       60,000  

 
     2.1 จัดกระบวนการกลุ�มเพื่อจัดทําแผนผังแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม� แผนการผลิต และปฏิทินการปลูกพืช 

1 คร้ัง 20 กลุ�ม 1,000  20,000  

 
           -  20 กลุ�ม x 1,000 x 1 วัน         

 

     2.2 ถ�ายทอดความรู�ในด�านต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง โดย
เน�นหลักสูตรการทําเกษตรทฤษฎีใหม� หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการผลิตพชื สัตว: ประมง 
การทําบัญชีฟาร:ม และการตลาด 

1 คร้ัง 20 กลุ�ม 1,000  20,000   

 
           -  20 กลุ�ม x 1,000 x 1 วัน         

 
     2.3 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู� 1 คร้ัง 20 กลุ�ม 1,000  20,000 

 
           -  20 กลุ�ม x 1,000 x 1 วัน         

3. จัดทําแปลงส8งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม8       420,000  

 
   สนับสนุนป4จจัยการผลิตบางส�วน ได�แก� พันธุ:พืช           
พันธุ:สัตว: และประมง 

200  ครัวเรือน 2,100  420,000  

4. การเชื่อมโยงตลาด       1,540,000  

 

  สนับสนุนกลุ�มเกษตรกรในการนําผลผลิตจากกิจกรรม
เกษตรทฤษฎีใหม� มาจําหน�ายร�วมกบัตลาดเกษตรกร 
ตลาดท�องถิ่น ตลาดสีเขียว ตลาดอื่น ๆ 

1  จังหวัด 20,000  20,000  

 
          

 
          

รวมทั้งสิ้น   - ราย   520,000  
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โครงการส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8และเกษตรกรรมย่ังยืน ปG 2560  

 (แผนปฏิบัติงาน) 
 

 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ปG 2559 ปG 2560 
ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1. การบริหารโครงการ 
   1.1 จัดทําคู�มือและเอกสารคําแนะนํา 
         - คู�มือเจ�าหน�าท่ี  
         - เอกสารคําแนะนําเกษตรกร    

            

   1.2 ประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการ 
         - ส�วนกลาง เขต 
         - ระดับจังหวัด 

            

   1.3 รับสมัครเกษตรกรเข�าร�วมโครงการ              

   1.4 จัดทําป<ายประชาสัมพันธ:             

   1.5 ติดตามและประเมินผล             

2. จัดกระบวนการเรียนรู�             

   2.1 จัดกระบวนการกลุ�มเพ่ือจัดทําแผนผังแปลงเกษตร
ทฤษฎีใหม� แผนการผลิต และปฏิทินการปลูกพืช 

            

   2.2 จัดกระบวนการถ�ายทอดความรู�ในด�านต�าง ๆ ท่ี
เก่ียวข�อง โดยเน�นหลักสูตรการทําเกษตรทฤษฎีใหม�
เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว: ประมง รวมท้ังการทําบัญชี
ฟาร:ม และนําไปปฏิบัติในแปลงส�งเสริมการเกษตรทฤษฎี
ใหม�ของสมาชิกแต�ละครัวเรือน 

            

   2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการดําเนินกิจกรรม
เกษตรทฤษฎีใหม� 

            

3. จัดทําแปลงส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�             

   3.1 สนับสนุนป4จจัยการผลติบางส�วน ได�แก� พันธุ:พืช พันธุ:
สัตว: และประมง 

            

4. เชื่อมโยงตลาด                

   4.1 สนับสนุนกลุ�มเกษตรทฤษฎีใหม�ในการนําผลผลิตจาก
กิจกรรมมาจําหน�ายร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ๆ       
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สรุปแนวทางการดําเนินงานโครงการส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8และเกษตรกรรมยั่งยืน ปG 2560 
 

     กิจกรรมที่ 1  การบริหารโครงการ 

กิจกรรม วิธีดําเนินการ เงื่อนไข การสนับสนุน ผู�รับผิดชอบ ผลผลิต 
1. จัดทําคู�มือโครงการ 
และเอกสารแนะนํา 

- จัดทําคู�มือโครงการสําหรับ
เจ�าหน�าที่ดําเนินงาน 
- จัดทําเอกสารแนะนําการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม� 
 

-จัดทําคู�มือโครงการ 
 จํานวน 1,000 เล�ม 
- เอกสารแนะนําการผลิต 
จํานวน  12,000 เล�ม 
 

- เป5นเงิน 70,000 บาท 
   (1,000 เล�ม x 70 บาท) 
- เป5นเงิน 840,000 บาท 
   (12,000 เล�ม x 70 บาท) 
 
 

ส�วนกลาง - คู�มือโครงการและ
เอกสารแนะนําการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม� 

2. จัดทําป<ายประชาสัมพันธ: จัดทําป<ายประชาสัมพันธ:แปลง
ส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม� จํานวน 
20 ป<าย 

ป<ายแปลงขนาด 
กว�าง 1.20 x 1.50 เมตร 

- กลุ�มละ 1 ป<าย ๆ ละ  
1,000 บาท 

สํานักงานเกษตร 
อําเภอ 

- ป<ายประชาสัมพันธ:
แปลงส�งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม� จํานวน 20 
ป<าย 

3. ติดตามและประเมินผล 
   3.1 ติดตามงานและ
ประเมินผล 
          
    
 

 
- ส�วนกลาง เขต จังหวัด กํากับ
ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินผลโครงการ 
 
 
 

 
- ส�วนกลาง เขต จังหวัด 
กํากับติดตามการดําเนินงาน 
 

 
- 9 เขต ๆ ละ 5,000 บาท 
- ส�วนกลาง 67,600 บาท 
 
 

 
เขต 
กสก. 
 
 

 
- สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ  
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     กิจกรรมที่ 2 จัดกระบวนการเรียนรู� 

กิจกรรม วิธีดําเนินการ เงื่อนไข การสนับสนุน ผู�รับผิดชอบ ผลผลิต 
1. จัดกระบวนการกลุ�ม 
เพื่อจัดทําแผนผังแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม� แผนการ
ผลิต และปฏิทินการปลูกพืช 

- จัดกระบวนการกลุ�มเพื่อจัดทํา
แผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม� 
แผนการผลิต และปฏิทินการปลูกพืช 
- จัดตั้งกลุ�มพร�อมคัดเลือกคณะ
กรรมการบริหารจัดการกลุ�ม 
- คัดเลือกจุดเรียนรู� จาก 10 
ครัวเรือน เพื่อเป5นศูนย:กลาง 
ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
จํานวน 20 อําเภอๆ ละ 10 
ครัวเรือน รวม 200 ครัวเรือน 

- เกษตรกรที่เข�าร�วม
โครงการจัดทําแผนผัง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม� 
แผนการผลิต และปฏิทิน
การปลูกพืชในพื้นที่ที่เข�า
ร�วมโครงการ 
- จัดตั้งกลุ�ม แต�งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกลุ�ม 
กําหนดกฎระเบียบ 
 - จุดเรียนรู� ต�องมีสถานที่
ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู�ได� 

- ค�าใช�จ�ายกลุ�ม ๆ ละ  1,000 
บาท 
(ค�าอาหารกลางวัน 10 คน x 
100 บาท x 1 วัน) 

สนง.เกษตรอําเภอ - มีการจัดกระบวนการ
กลุ�ม 
- มีแผนผังแปลงเกษตร
ทฤษฎีใหม� แผนการผลิต 
และปฏิทินการปลูกพืช
ของแต�ละครัวเรือน 
- มีการจัดตั้งกลุ�ม 
- มีจุดเรียนรู� 

2. ถ�ายทอดความรู�ในด�าน
ต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง โดยเน�น
หลักสูตรการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม� หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยี
การผลิต พืช สัตว: ประมง 
การปรับปรุงบํารุงดิน การ
ทําบัญชีฟาร:ม และ
การตลาด เป5นต�น 

- ดําเนินการจัดอบรมให�ความรู�ใน
การทําเกษตรทฤษฎีใหม�และตาม
แผนการผลิตของเกษตรกร
ผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน 20 
อําเภอ ๆ ละ 10 ครัวเรือน  รวม 
200 ครัวเรือน 

- วิทยากรจากหน�วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ:เป5นหลัก (ภาคี
เครือค�าย) 
 

- ค�าใช�จ�ายกลุ�ม ๆ ละ   1,000 
บาท 
(ค�าอาหารกลางวัน 10 คน x 
100 บาท x 1 วัน) 

สนง.เกษตรอําเภอ - เกษตรกรผู�เข�าร�วม
โครงการได�รับความรู�ใน
เรื่องการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม�และเรื่องต�าง ๆ 
เพื่อนําไปปรับใช�ในแปลง
ที่เข�าร�วมโครงการ 

 



 

17 
กิจกรรมที่ 2 จัดกระบวนการเรียนรู� 

กิจกรรม วิธีดําเนินการ เงื่อนไข การสนับสนุน ผู�รับผิดชอบ ผลผลิต 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
 

- ดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู� ณ จุดเรียนรู�ที่กําหนด 
เพื่อให�สมาชิกร�วมกันแสดง
ความคิดเห็น รับทราบ
สถานการณ: แก�ไขป4ญหา 
สร�างความสัมพันธ:และความ
เข็มแข็งของกลุ�ม จํานวน 20 
อําเภอ ๆ ละ 10 ครัวเรือน  
รวม 200 ครัวเรือน 

- สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
รับทราบสถานการณ: ช�วยกัน
แก�ไขป4ญหา ที่เกิดขึ้น 
 

- ค�าใช�จ�ายกลุ�ม ๆละ 
1,000 บาท 
(ค�าอาหารกลางวัน 10 
คน x 100 บาท x 1 วัน) 

สนง.เกษตรอําเภอ - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
ระหว�างสมาชิก เพื่อนําไป 
ปรับใช�ในแปลงของตนเอง 

 
กิจกรรมที่ 3 จัดทําแปลงส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8 

กิจกรรม วิธีดําเนินการ เงื่อนไข การสนับสนุน ผู�รับผิดชอบ ผลผลิต 
1. สนับสนุนป4จจัยการผลิต
บางส�วน ได�แก� พันธุ:พืช พันธุ:
สัตว: และประมง 

- สํานักงานเกษตรอําเภอ
ดําเนินการจัดซื้อ- จัดจ�าง  
ป4จจัยการผลิต โดยใช�ข�อมูล 
จากแผนการผลิตของเกษตรกร
ผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน 20 
อําเภอ ๆ  ละ 10 ครัวเรือน  รวม 
200 ครัวเรือน 

- ต�องอยู�ในหมวดของงบดําเนินงาน
เท�านั้น 
- ต�องดําเนินการในพื้นที่ที่เข�าร�วม
โครงการ 
- ต�องดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม�
อย�างน�อย 3 ปP 
- ต�องกล�าวคําถวายสัตย:ปฏิญาณ
ต�อหน�าพระบรมฉายาลักษณ:  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช 

- ค�าป4จจัยการผลิต 
ครัวเรือนละ 2,100 บาท 

สนง.เกษตรอําเภอ เกิดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม�
และแปลงแลกเปลี่ยนเรียนรู�
จากการปฏิบัติจริงของ
สมาชิกภายในกลุ�ม 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

(แบบฟอรAมต8างๆ) 
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ภาคผนวก 1 

ใบสมัครเข�าร8วมโครงการฯ 
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เลขที่.......................... 
สําหรับเจ�าหน�าที ่

 หลักฐานท่ีแนบ 

         ใบสมัครเข�าร�วมโครงการ 

         เอกสารสิทธิ์ของตนเอง/หนังสือ
ยินยอมให�เข�าทําประโยชน:ในพ้ืนทีเ่ช�า 

          

 

ทะเบียนบ�าน 

บัตรประจําตัวประชาชน 

  

 
 

1. ข�าพเจ�าชื่อ นาย นาง น.ส. อื่นๆ (ระบุ)......... ช่ือ..................................... นามสกุล........................................... 

   เลขประจําตัวประชาชน  

 เลขรหัสประจําบ�าน 

2. ท่ีอยู8ตามบัตรประชาชน บ�านเลขท่ี ................................ หมู�ท่ี ....................... ช่ือบ�าน .................................. ตําบล ........................................................ 

อําเภอ ............................................. จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย: ................................. โทรศัพท:.................................................. 

3. ข�อมูลพ้ืนท่ีฐานเกษตรกร 
3.1 ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมดของเกษตรกร  
     เอกสารสิทธ์ิ    ไม�มี   มี (ระบุ)   ประเภทเอกสารสิทธ์ิ..............................เลขท่ีเอกสารสิทธ์ิ..............................เลขท่ีระวาง................................. 

  เน้ือท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ.........................ไร�.....................งาน........................ตารางวา การถือครอง  ของตนเอง  อื่นๆ............................................ 
ช่ือเจ�าของเอกสารสิทธ์ิ....................................................................................เลขบัตรประจําตัวประชาชน..................................................................... 

          เขตชลประทาน      ในเขต      นอกเขต   ค�าพิกัดภูมิศาสตร: : โซน (zone)  47  48 ค�า X ……......………….......ค�า Y ………………………………           
3.2 ขนาดพ้ืนท่ีท่ีเข�าร�วมโครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน 
     เน้ือท่ี............................................ไร�..........................................งาน...................................................ตารางวา  

ค�าพิกัดภูมิศาสตร: : โซน (zone)  47  48 ค�า X ……......…………..............ค�า Y ……………....…………………    
3.3 พ้ืนท่ีท่ีเข�าร�วมโครงการฯ มีแหล�งนํ้าเพ่ือการเพาะปลูก 

บ�อของตนเอง จํานวน...................บ�อ ขนาดบ�อ กว�าง.............................ยาว.............................ลึก........................................ 
บ�อของพัฒนาท่ีดิน  ขนาดบ�อ กว�าง........................................ยาว...................................ลึก................................................... 
แหล�งนํ้าธรรมชาติ    ขนาดบ�อ กว�าง.......................................ยาว...................................ลึก................................................... 
แหล�งนํ้าชลประทาน ระบุ.......................................................................................................................................................... 
บ�อนํ้าบาดาล ขนาดลึก..................................................................      
อื่นๆ ระบุ....................................................................................... 
มีนํ้าเพียงพอต�อการใช�งานตลอดปP  ไม�เพียงพอต�อการใช�งานตลอดปP 

3.4 มีนาข�าวท่ีสามารถผลิตข�าวได�เพียงพอต�อการบริโภคตลอดท้ังปP 
 มีนาข�าว จํานวน.........................................แปลง/ไร�                   เพียงพอต�อการบริโภค               ไม�เพียงพอ 
 ไม�มีนาข�าว 
3.5 มีท่ีอยู�อาศัยในท่ีดินตามข�อ 3.2 
       มี                        ไม�มี 
3.6 แรงงานในครัวเรือนท่ีใช�ดําเนินกิจกรรมการเกษตร 
 มีเพียงพอ จํานวน............................ราย มีไม�เพียงพอ ต�องจัดหาเพ่ิมเติม 

 ไม�มีแรงงานในครัวเรือน ใช�การจ�างงาน 
3.7 รายได�ครัวเรือนต�อปP 
 ในภาคเกษตร จํานวน..............................บาท            นอกภาคเกษตร จํานวน...........................บาท 
 รายได�รวม จํานวน....................................บาท 

**มีความประสงคAเข�าร8วมโครงการส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8และเกษตรกรรมยั่งยืน และจะดําเนินงานโครงการอย8างต8อเนื่องอย8างน�อย 3 ปG** 

 

 

แบบขอรับสมัครเข�าร8วมโครงการส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8และเกษตรกรรมย่ังยืน ปG 2560 
วันท่ีย่ืนแบบ  วันท่ี ......... เดือน .............................. พ.ศ..............  

สถานท่ีรับสมัคร  อําเภอ...................................... จังหวัด........................................... 

ลงช่ือ ......................................................... เกษตรกรผู�ขอรับสมัครเข�าร�วมโครงการ                  ลงช่ือ ..........................................................เจ�าหน�าท่ีรับเรื่อง 
(...............................................................)                           (................................................................) 

 วันท่ี ......... เดือน ................... พ.ศ. ................                     ตําแหน�ง.............................................................. 
                     วันท่ี ......... เดือน ...................... พ.ศ. ................ 
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ภาคผนวก 2 
ตัวอย8างหนังสือยินยอมให�เข�าทําประโยชนAในพ้ืนท่ีเช8า 
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 (แบบตัวอย�างหนังสือยินยอมให�เข�าทําประโยชน:ในพ้ืนท่ีเช�า) 
หนังสือยินยอมให�เข�าทําประโยชนAในพ้ืนท่ีเช8า 

 
เขียนท่ี …………………………………………………. 

วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ.…………… 
 

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ (เจ�าของท่ีดิน) ข�าพเจ�า ..........................................................อายุ..........................ปP 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................เชื้อชาติ........................ สญัชาติ.........................
อยู�บ�านเลขท่ี..................หมู�ท่ี.................ถนน..................ตรอก/ซอย....................ตําบล...................................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย:............................................. 

 ได�ยินยอมให�.................................................................อายุ...................................ปP เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน.............................................เชื้อชาติ....................... สัญชาติ.........................อยู�บ�านเลขท่ี..................
หมู�ท่ี...................ถนน....................................ตรอก/ซอย..............................ตําบล.............................................. 
อําเภอ.......................................จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย:............................................. 

  เข�าทําประโยชน:ในเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ตามโครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค:ต�อไปนี้ 

1. ทําเกษตรทฤษฎีใหม� จํานวน...................บ�อ เนื้อท่ี.................ไร�..................งาน................ตารางวา 
ในท�องท่ี หมู�ท่ี...................ถนน...............................ตรอก/ซอย.........................ตําบล........................................ 
อําเภอ.......................................จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย:............................................. 
เอกสารแสดงสิทธิใช�ท่ีดินเช�าประเภทเอกสารสิทธิ์............................เลขท่ีเอกสารสิทธิ์................................เลขท่ี
ระวาง.................................เนือ้ท่ีตามเอกสารสิทธิ์...................ไร�......................งาน...............................ตารางวา 

2. การยินยอมตามหนังสือฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลาอย�างน�อย 3 ปP 
3. ข�าพเจ�าขอรับรองข�อความท้ังหมดข�างต�นเป5นความจริง หากข�อความเป5นเท็จ ข�าพเจ�ายอมรับผิด

ทางกฎหมายทุกประการ 
 ลงช่ือ..............................................................ผู�ให�ความยินยอม 

        (................................................................) 

ลงช่ือ..............................................................ผู�รับความยินยอม 

        (................................................................) 

    ลงช่ือ..............................................................พยาน 

         (................................................................) 

    ลงช่ือ..............................................................พยาน 

         (................................................................) 

หมายเหตุ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู�ให�ความยินยอม และสําเนากรรมสิทธิ์ท่ีดินมาด�วย 
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ภาคผนวก 3 

แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณA 
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ภาคผนวก 4 

ปBายประชาสัมพันธAแปลงส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8
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ตัวอย8างปBายแปลง 
  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           ความยาว 1.50 เมตร 

 

          

หมายเหตุ โดยใช�ป<ายสังกะสี      - พื้นสีเขียว   - ตัวอักษรสีขาว 
 

   
   

   
   

   
   

 ค
วา

มก
ว�า

ง 1
.20

 เม
ตร
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ภาคผนวก 5 

แผนการผลิตและปฏิทินการปลูกพชื/เลี้ยงสัตวA/ประมง
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แผนการผลิต ปG 2560 
โครงการส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8และเกษตรกรรมยั่งยืน 

พื้นที่............................ไร8..............งาน...................ตารางวา   (เฉพาะพื้นที่โครงการ) 
 

         ชื่อเกษตรกร.....................................................  นามสกุล ..................................... บ�านเลขที่....................หมู8ที่........หมู8บ�าน.............ตําบล............อําเภอ..............................จังหวัด........................................ 
         เบอรAโทรศัพทA …………………………………………… 

 

 

 
ที่ 

 
กิจกรรมเดิม 

 
จํานวนไร8 

 
ที่ 

 
กิจกรรมที่
ปรับปรุง 

 
จํานวน 
ไร8/ตัว 

ปฏิทินการปลกูพืช/เลี้ยงสัตวA/ประมง กิจกรรมที่ปรับปรุง 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

 
คาดว8าจะมีรายได� 

(บาท) 

                 
 

 
                  

 

 
                  

 

 
                  

 

 
                  

 

 
                  

 

 
                  

 

 
                  

 

 
                  

 

 
                  

 

 
        

เจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบตาํบล 

.................................................... 

(.................................................................................) 
ตําแหน8ง.................................................... 

          วันที่..............เดือน.............พ.ศ................ 
 

เกษตรกรผู�จัดทําแผนการผลิต 

.................................................... 

(...............................................................................) 
ตําแหน8ง..................................................... 

          วันที่..............เดือน.............พ.ศ................ 
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ภาคผนวก 6 

ตัวอย8างแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม8 
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ตัวอย8าง ภาพจําลองแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม8 

 
พ้ืนท่ีท่ีเข�าร8วมโครงการ............................ไร8..............งาน...................ตารางวา  

  ช่ือ-สกุล เกษตรกร.................................................... บ�านเลขท่ี................. หมู8ท่ี........หมู8บ�าน.................   
  ตําบล....................อําเภอ..............................จังหวัด..............................เบอรAโทรศัพทA ……………………… 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ท้ังนี้พ้ืนท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได�ตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น 

       ลงชื่อ...........................................................เกษตรกร 

              (....................................................)  
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ภาคผนวก 7 

แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรผู�เข�าร8วมโครงการฯ 
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แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรผู�เข�าร8วมโครงการส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8และเกษตรกรรมยั่งยืน ปG 2560 ระดับจังหวัด 

อําเภอ....................................... 
 

ที่ ชื่อ-สกลุ เลขบัตรประชาชน 

ที่อยู8 
พื้นที่

ทั้งหมด 
(ไร8) 

พื้นที่เข�า
ร8วม

โครงการ 
(ไร8) 

กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
พิกัดขอบเขต

พื้นที่ที่
ดําเนินการ 

(x, y) 

ความต�องการ
สนับสนุนปaจจัย 
(2,100 บาท) 

เลขที่ หมู8 ตําบล อําเภอ ชนิดพืชที่ปลูก/    
สัตวA/ประมง 

พื้นที่ (ไร8) 

             

 

ลงชื่อรับรอง 
ลงชื่อ...........................................................  

(........................................................) 
ตําแหน�ง  เจ�าหน�าที่ผู�รับผดิชอบโครงการระดับอําเภอ 

................................................................................... 

ลงชื่อ...........................................................  
(........................................................) 

ตําแหน�ง  เกษตรอําเภอ................................................... 

ลงชื่อ...........................................................  
(........................................................) 
ตําแหน�ง  เจ�าหน�าที่ผู�รับผดิชอบตาํบล 

................................................................................... 
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ภาคผนวก 8 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานรูปเล8ม 
(อําเภอ) 
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แบบฟอรAมการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8และเกษตรกรรมย่ังยืน  

 

๑. หน�าปก 
๒. คํานํา 
๓. สารบัญ 
๔. เนื้อหารายงาน 
 4.1 ความเป5นมา/หลักการและเหตุผลโครงการ 

4.2 วัตถุประสงค:ของโครงการ 
4.3 เป<าหมาย/สถานท่ีดําเนินงาน 
4.4 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ  

       - การบริหารโครงการ 
  - การจัดกระบวนการเรียนรู� 
  - การจัดทําแปลงส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม� 
  - การเชื่อมโยงตลาด 
  - สรุปการใช�งบประมาณของโครงการ  

4.5 โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม�พร�อมต�นทุนการผลิต  
 4.6 สรุปรายชื่อเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ  
 4.7 แผนการผลิตและปฏิทินการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว:/ประมง   
 4.8 ป4ญหาอุปสรรค และข�อเสนอแนะการดําเนินงานของโครงการ 
 4.9 ป4จจัยแห�งความสําเร็จ   
๕. ภาคผนวก  

- รูปภาพป<ายแปลงของจุดเรียนรู�    
 - รูปภาพแปลงเรียนรู�ของเกษตรกร  
 - รูปภาพการจัดกระบวนการเรียนรู�  
 - รูปภาพแปลงเกษตรกรท่ีเข�าร�วมโครงการ  
 - รูปภาพ ฯลฯ 
หมายเหตุ  - เป5นแนวทางในการจัดทํารายงานให�เป5นไปในทิศทางเดียวกันเท�านั้น อาจมีข�อมูลหรือรายละเอียด 
เพ่ิมเติมได�มากกว�านี้  
    - ขอให�ส�งรายงานเป5นรูปเล�มให�จังหวัด  ภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 2560 และจัดส�ง สรุปโมเดล
เกษตรทฤษฏีใหม�พร�อมต�นทุนการผลิตเป5น file word ทาง e-mail : roiet@doae.go.th 
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   ภาคผนวก 9 

ตัวอย8างโมเดลเกษตรทฤษฎีใหม8 พร�อมต�นทุนการผลิต 
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� ข�าว                                                                                 1    งาน 

� มะนาว                                                                            10   ต�น 

� ข�าวโพดหวาน                                                                      1   งาน 

� ตะไคร�                                                                           480  หน�อ 

� แตงกวา                                                                            20  ต�น 

 บ�อกบ                                                                                3  บ�อ 

 บ�านพัก                                                                               1  หลัง 

 บ�อน้ํา                                                                                 1  บ�อ 

โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม8 พ้ืนที่ 1 ไร8 

ช่ือ-สกุล เกษตรกร.................................................... บ�านเลขท่ี................. หมู8ท่ี.............หมู8บ�าน..............................   

ตําบล...............................อําเภอ..............................จังหวัด..............................เบอรAโทรศัพทA ……….......……………… 

ข�อมูลท่ัวไป................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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กิจกรรม ปGท่ี 
ต�นทุน/ปaจจัยการผลิต/ไร8 ผลตอบแทน 

(บาท/หน8วย) ชนิด/จํานวน ราคา (บาท) 

1. ข�าว ปPท่ี 1 1.1 ค8าแรงงาน        
      - ค�าเตรียมดิน      
      - ค�าปลูก               
      - ค�าดูแลรักษา     
      - ค�าเก็บเก่ียว       
   1.2 ค8าวัสดุ             
      - ค�าพันธุ:             
      - ค�าปุ�ย               
      - ค�าปราบศัตรูพืชและวัชพืช   
      - ค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น   
      - ค�าวัสดุการเกษตรและวัสดุ
สิ้นเปลือง           
      - ค�าซ�อมแซมอุปกรณ:การเกษตร    
   1.3 ค8าเสียโอกาสเงินลงทุน        
2. ต�นทุนคงท่ี                           
      - ค�าเช�าท่ีดิน                    
      - ค�าเสื่อมอุปกรณ:การเกษตร     
      - ค�าเสื่อมโอกาสเงินลงทุน
อุปกรณ:การเกษตร 
                    รวมต�นทุน              

2,079.89  
702.4      
271.27 
460.58    
645.58    
1,633.34   
533.67   
699.2     
165.67   
214.77 
14.77 
 
5.3 
129.96   
785.48   
776.11   
7.58   
1.79   
 
4,628.61 

- ผลผลิตเฉลี่ย  434  ก.ก./ไร� 
- ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรขายได�  
ณ ไร�นา (บาท/ตัน)  7,811  บาท 
สรุปรายได�ต8อไร8 = 3,389.974  
บาท 

2. มะนาว ปPท่ี 1 
 
 
 
 

จํานวน 10 ต�น 
- ค�าเตรียมดิน/หลุม 
- ค�าพันธุ: 
- ค�าดูแลรักษา 

รวมต�นทุน 

 
100 
500 
500 

1,100 

- ผลผลิต 40 กิโลกรัม/ไร� 
- ราคา 20 บาท/กิโลกรัม (ตามฤดูกาล) 

รวมรายได�ประมาณ 800 บาท 
- ราคา 50 บาท/กิโลกรัม (นอกฤดูกาล) 
รวมรายได�ประมาณ 1,000 บาท 

3. ข�าวโพดหวาน ปPท่ี 1 
 
 
 
 
 

ประมาณการคํานวณในพ้ืนท่ี 1 งาน 
- ค�าไถ 
- ค�าปุ�ยคอก 
- ค�าเมล็ดพันธุ:ข�าวโพดหวาน 
- ปุ�ยสูตร 46-0-0 

รวมต�นทุน 

 
100 
750 
200 
300 

1,350 

ผลผลิต 450 กิโลกรัม ต�อไร� x 
ราคาขายต�อหน�วย 8 บาท/กิโลกรัม 
รวมรายได�ประมาณ 3,600 บาท 
รายได�สุทธิ 2,250 บาท 

4. ตะไคร� ปPท่ี 1 จํานวน 480 หน�อ 
- ค�าต�นพันธุ: 
- ค�าเตรียมดิน 
- ค�าป4จจัยการผลิต (ปุ�ยเคมี) 

รวมต�นทุน 
 

 
100 
60 
58 
218 

ผลผลิต 150 กิโลกรัม x ราคาขาย 
4-6 บาท/กิโลกรัม 
รวมรายได�  750 บาท 
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กิจกรรม ปGท่ี 
ต�นทุน/ปaจจัยการผลิต/ไร8 ผลตอบแทน 

(บาท/หน8วย) ชนิด/จํานวน ราคา (บาท) 

5. แตงกวา ปPท่ี 1 - ค�าไถพรวนดิน 
- ค�าเมล็ดพันธุ:แตงกวา 
- ค�าปุ�ยคอกหรือปุ�ยอินทรีย: 
- ค�าปุ�ยเคมี สูตร 15-15-15 
- ค�าตาข�ายทําค�าง 
- ฮอร:โมนและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
- ถุงพลาสติกใส�ผลผลิตแตงกวา 
- ค�าเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง 
- ค�าระบบน้ํา (ท�อ พีวีซี) 
- ถังน้ํายา 1 ถัง 

รวมต�นทุนผันแปร 
รวมต�นทุนคงท่ี * 

(จ�ายครั้งแรกเพียงครั้งเดียว) 
รวมต�นทุนท่ีต�องลงทุนครั้งแรกท้ังส้ิน 

20 
34 
151 
55 
90 
75 
25 

8,000* 
7,000* 
2,000* 
450 

17,000 
 

17,450 

ผลผลิตประมาณ 200 กิโลกรัมต�อไร�
ต�อรุ�น 
ราคาหน�าฟาร:ม กิโลกรัมละ 5 บาท 
ผลตอบแทน 1,000 บาทต�อรุ�น 
 
หมายเหตุ 
* ต�นทุนผันแปร วัสดุท่ีใช�สามารถ
ใช�ได�ถึง 5 ปP ใน 1 ปP สามารถปลูกได�
ประมาณ 3 ครั้ง รวมจํานวน  
15 ครั้ง ดังนั้น ต�นทุนคงท่ีเฉลี่ย/รุ�น 
คือ 1,134 บาท 
- ในรุ�นถัดไปไม�มีค�าใช�จ�ายต�นทุน
คงท่ี 
- ไม�มีค�าแรงงานเนื่องจากใช�แรงงาน
ในครัวเรือน 

6. บ�อกบ ปPท่ี 1 ประมาณการต�นทุน (1 รุ�น/บ�อ) 
จํานวน 3 บ�อ 
- ค�าลูกกบอายุ 30-45 วัน 
ราคาตัวละ 1.50 บาท 
- ค�าอาหารเม็ดสําเร็จรูป 
จํานวน 360 กิโลกรัม 
ราคากิโลกรัม 25 บาท 

ต�นทุนรวม 

 
 

5400 
 

27,000 
 
 

32,400 

อัตราการรอดตาย 80% 
1. ผลผลิต 960 ตัว x 3 บ�อ x 0.25 
กก. X 60 บาท/กก. = 43,200 บาท 
2. กําไร = 43,200-32,400 = 
10,800 บาท 

รวมต�นทุนท้ังส้ิน 57,146.61  
 

 

 

 

 

 

39 



 

 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 10 
แบบรายงานสรุปรายงานการติดตาม สนับสนุน แก�ไขปaญหารูปเล8ม 

(สํานักงานส8งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9) 
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แบบฟอรAมรายงานสรุปผลการติดตามงาน 
โครงการส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8และเกษตรกรรมย่ังยืน  
ของสํานักงานส8งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1-9 

**************** 
๑. หน�าปก 
๒. คํานํา 
๓. สารบัญ 
๔. เนื้อหารายงาน 
 4.1 ความเป5นมา/หลักการและเหตุผล 

4.2 วัตถุประสงค: 
4.3 เป<าหมาย/สถานท่ีท่ีดําเนินการติดตามงาน 
4.4 ผลการติดตามงานตามโครงการ   

  - การบริหารโครงการ 
  - การจัดกระบวนการเรียนรู� 
  - การจัดทําแปลงส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม� 
  - การเชื่อมโยงตลาด  

4.5 ป4จจัยแห�งความสําเร็จ       
 4.6 ป4ญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของโครงการ   

4.7 ข�อเสนอแนะการดําเนินงานของโครงการครั้งต�อไป   
๕. ภาคผนวก  

- รูปภาพการติดตามงาน 
  
หมายเหตุ  - เป5นแนวทางในการจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามงานให�เป5นไปในทิศทางเดียวกันเท�านั้น อาจมี
ข�อมูลหรือรายละเอียด เพ่ิมเติมได�มากกว�านี้ ขอให�เป5นดุลยพินิจของเขต  
    - ขอให�ส�งรายงานเป5นรูปเล�มให�กรมส�งเสริมการเกษตรภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 
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ภาคผนวก 11 

ตัวอย8างการสนับสนุนปaจจัยการผลิต 
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โครงการส8งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม8และเกษตรกรรมย่ังยืน 

 
เปBาหมาย 
 เกษตรกร 200 ครัวเรือน ดําเนินการในพ้ืนท่ี 20 อําเภอ 
 
งบประมาณ (หมวดงบดําเนินงาน) 
 สนับสนุนเป5นค�าป4จจัยการผลิตบางส�วน ครัวเรือนละ 2,100 บาท เช�น 

* พันธุAพืช 
-ไม�ผล  จํานวน 10 ต�นๆ ละ 60 บาท เป5นเงิน  600 บาท 
-เมล็ดพันธุ:ผัก จํานวน 5 ชนิด ซองละ 30 บาท เป5นเงิน  150 บาท 
-ก�อนเชื้อเห็ด จํานวน 50 ก�อนๆละ 10 บาท เป5นเงิน  500 บาท 
 

* พันธุAสัตวA 
       -พันธุ:ไก�/เป5ด จํานวน 10 ตัวๆ ละ 30 บาท เป5นเงิน  300 บาท 
 
 * ประมง 
       -พันธุ:ปลา/กบ จํานวน 550 ตัวๆละ 1 บาท เป5นเงิน  550 บาท      
 
  

****************************** 
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ภาคผนวก 12 

ตัวอย8างคําถวายสัตยAปฏิญาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 



 

 

คําถวายสัตยAปฏิญาณ   
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เน่ืองในพิธีรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต8อปวงชนชาวไทย  
ของอําเภอ..............................จังหวัด.................................................... 
วันที่..........เดือน....................พ.ศ. 2560 ณ ....................................... 

********************* 
 

ขอเดชะ  ฝUาละอองธุลีพระบาทปกเกล�าปกกระหม�อม 

  ข�าพระพุทธเจ�า...............................................................(ระบุชื่อ-สกุล ของแต�ละคนพร�อมกัน)  

(ต�อไปประธานนํากล�าวแล�วกล�าวตาม) 

  ข�าพระพุทธเจ�าท้ังหลาย  ล�วนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณล�นเกล�าล�นกระหม�อมหาท่ีสุดมิได�  
ท่ีใต�ฝUาละอองธุลีพระบาทได�ทรงปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจน�อยใหญ�นานัปการ  เพ่ือประโยชน:อันมหาศาล
ของประเทศชาติ  และของประชาชนชาวไทย  ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  ทรงยึดม่ันสืบสาน  พระราชปณิธาน
ท่ีจะครองแผ�นดินโดยธรรม  เพ่ือประโยชน:สุขแห�งมหาชนชาวสยาม  สมตามพระปฐมบรมราชโองการตลอดมา  
จึงทรงเป5นพระมหากษัตริย:ผู�ทรงสถิตในดวงหฤทัยของอาณาประชาราษฎร:  และเกิดเป5นความผูกพันระหว�าง
สถาบันพระมหากษัตริย:กับพสกนิกรชาวไทยอย�างแน�นแฟ<น 
   

ข�าพระพุทธเจ�าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนําบรรดาเกษตรกรผู�เข�าร�วมโครงการ
ส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน กล�าวถวายสัตย:ปฏิญาณเพ่ือเป5นเกษตรกรท่ีดี  และเป5นพลัง
อันสําคัญของแผ�นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณ  ดังต�อไปนี้ (ประธานนํากล�าวแล�วกล�าวตาม) 

 

 

 

“ข�าพระพุทธเจ�า..............(ออกชื่อของแต�ละคน).................. 

ขอถวายคําสัตย:ปฏิญาณว�า 

จะประพฤติปฏิบัติตนเป5นเกษตรกรท่ีดี และเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท  

จะน�อมนําหลักการทําเกษตรทฤษฎีใหม� และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาเป5นแนวทางในการดําเนินชีวิต และแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพ 

โดยยึดม่ันในหลักธรรมคําสอนแห�งศาสนา 

และความถูกต�องตลอดไป” 

 

ด�วยเกล�าด�วยกระหม�อม  ขอเดชะ 

 

คําถวายสัตยAปฏิญาณ 
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