
 
 

 

คำนำ 

 

           การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมดำเนินการมาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปจจุบัน  
เปนระยะเวลา 3 ปแลว เนื่องจากเปนแนวทางนโยบายสำคัญโครงการหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ         
ควรใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบทำการทบทวนผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยใชผลจากการประเมินโครงการฯ             
จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท่ีไดจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการ เสนอตอปลัดกระทรวงเกษตร         
และสหกรณ เปนแนวทางในการปรับปรุงและทบทวนการดำเนินงานใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน          
จึงไดทำการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานโครงการตามขอเสนอแนะ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์สำคัญตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของโครงการไดอยางแทจริง และสามารถใชเปนแนวทางสำหรับ    
การดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ไดตอไป 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินงานของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม เปนการสงเสริมใหเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการทำการเกษตรเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามวาระ          
ของประเทศไทย ท้ังนี้ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม เปนรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ท่ีสงเสริม        
ใหเกษตรกรไดนอมนำหลักการของเกษตรทฤษฎีใหมไปปรับใชในพ้ืนท่ีของตนเอง ใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี    
ของเกษตรกรเอง มุงหวังท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรในการลดรายจาย เพ่ิมรายได มุงเกิดจาก
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค 
ท่ีกำหนดไว สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน สำหรับการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด     
และสวนกลาง หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนและอำนวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงานและผู ท่ีเก่ียวของ           
ไดเปนอยางดี 
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สวนที่ 1 
รายละเอียดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

 
1. หลักการเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดำเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ต้ังแต ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนโครงการท่ีอยูภายใตงบบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก นั้น 
 ปจจุบันโครงการเกษตรทฤษฎีใหม มีเกษตรกรเขารวมโครงการท้ังสิ้น 210,206 ราย เกษตรกรประมาณ
รอยละ 25 ทำการเกษตรท่ีตรงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม สวนท่ีเหลือรอยละ 75 ทำการเกษตรในหลายรูปแบบ 
ซ่ึงสวนใหญทำการเกษตรแบบผสมผสาน อยางไรก็ตามในแตละรูปแบบท่ีเกษตรกรไดดำเนินการจัดอยูในรูปแบบ
ของระบบเกษตรกรรมยั่งยนื  
         ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืนจึงไดจัดทำ “โครงการสงเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม” ปงบประมาณพ.ศ. 2563 (ตอเนื่อง
จากปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562) ภายใตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือใหมีการดำเนินงานเปนไปตาม
นโยบายสงเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมซ่ึงเปนหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท้ังให
สอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามวาระของประเทศ
ตอไปดวย โดยสงเสริมใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ไดนอมนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหมไปปรับใชในพ้ืนท่ีของ
ตนเองใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีของเกษตรกรตามภูมิสังคม เพ่ือมุงหวังท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
ในการลดรายจาย เพ่ิมรายไดอันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยการสรางอาชีพ
อยางเหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติ และปจจัยการผลิตท่ีมีอยูอยางคุมคา 

2.วัตถุประสงค 

 อำนวยการ กำกับ ดูแล และติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานของเกษตรกรกลุมเปาหมายเดิม  
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 เพ่ือใหสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได  
และพัฒนาไปสูข้ันท่ี 2 และข้ันท่ี 3 ของแนวทฤษฎีใหม และเกิดความยั่งยืนไดตอไป โดยมีการวางระบบติดตามงาน
การประเมินผล พรอมท้ังรายงานผลความกาวหนา ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเสนอตอผูบริหาร สำหรับ
การปรับปรุงการดำเนินงานโครงการฯ และใหเกิดการขยายผลไดตอไป 

3. เปาหมาย 
 เกษตรกรกลุมเปาหมายเดิม จำนวน 210,206 ราย 

4. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 รอยละ 70 ของเกษตรกร  มีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึนในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ นำไปปรับใชและปฏิบัติในแปลงได 
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สวนท่ี 2 
แนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  
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จุดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมภายใตเกษตรกรรมย่ังยืน 

1. หลักเกณฑในการคัดเลือกจุดเรียนรู 
 1. เปนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมฯ ตั้งแตป 2560 - 2562 
 2. ในแปลงมีการจัดสัดสวนของพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการฯ ตามองคประกอบหลักการเกษตรทฤษฎีใหม 
     (30: 30: 30: 10) สามารถเปนแปลงตนแบบ/จุดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมใหกับผูสนใจได 
 3. มีแหลงน้ำเพียงพอตลอดป สำหรับกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม 
 4. มีความรูความเขาใจในหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. มีลักษณะความเปนผูนำกลุม/ผูนำชุมชนอยางทางการและไมเปนทางการ 
 6. มีความสามารถ ทักษะในการสื่อสาร การเปนวิทยากรสำหรับการทำเกษตรทฤษฎีใหมได 
 7. มีการจัดทำแผนผังฟารมกอน-หลัง สำหรับกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหมอยางเปนระบบ  
 8. มีการใชภูมิปญญาทองถ่ิน สืบทอดและบันทึกภูมิปญญาในรปูแบบตาง ๆ เพ่ือถายทอด เผยแพร ใหกับผูสนใจ 
 9. มีการทำบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจายของครัวเรอืนเปนประจำ มีการออม และหนี้สินลดลง  
        10. มีการวางแผนการผลิต และดำเนินการตามแผนการผลิตดวยตนเอง เชน การปลูกพืช/เลี้ยงสัตวท่ี 
     หลากหลายแบบพ่ึงตนเองได ผลผลิตเพียงพอตอการบริโภคภายในครัวเรือน แลกเปลี่ยน รวมท้ัง 
     จำหนายเพ่ือเพ่ิมรายไดในครัวเรือน 
        11. มีองคความรูดานการถนอม แปรรูปผลผลิตท่ีเกิดจากกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม ไวกินและเหลือมีพอ 
     แบงสวนผลผลิตท่ีเหลือจึงนำมาขายทำใหมีรายได 
        12. ในแปลงมีการปรับปรุงบำรุงดิน ผลิตปุยอินทรียใชเอง ลด ละ เลิกการใชสารเคมี  
        13. มีความรูความสามารถในการพัฒนา และคัดเลือกพันธุพืช เพ่ือใชในครัวเรือนการคัดเลือก 
        14. มีการรวมตัวกันของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ในรูปแบบของกลุม วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ 
    ในการจำหนายผลผลิต เพ่ือสรางความเขมแข็งและยั่งยืน หรือติดตอหนวยงานภายนอกเพ่ือรวมกลุม 
    ดานการตลาด 
 หมายเหตุ : สามารถปรับใหสอดคลองบริบทหรือสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี 

2. ข้ันตอนการคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเปนจุดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม 
 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ประชุมชี้แจง เตรียมความพรอมหนวยงานท่ีเก่ียวของถึงข้ันตอน
การดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร เพ่ือเปนจุดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม ตำบลละไมนอยกวา 1 แหง ตามโครงการ
เกษตรทฤษฎใีหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 
 2. ศึกษาหลักเกณฑ ข้ันตอนการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร เพ่ือเปนจุดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม ตำบลละ
ไมนอยกวา 1 แหง ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 
 3. กำหนดกลุมเปาหมาย รูปแบบ ปฏิทินการคัดเลือกโดยใชฐานขอมูลท่ีมีอยูใหกับหนวยงานท่ีรวมบรูณาการ 
 4. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ (พ่ีเลี้ยง) ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบตาม
หลักเกณฑท่ีกำหนด 
 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหมระดับ
จังหวัด เพ่ือพิจารณารับรองผลการคัดเลือกบุคคลท่ีผานการคัดเลือก จากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ (พ่ีเลี้ยง) 
 6. จัดทำสรุปขอมูลของเกษตรกรท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 
ในระดับจังหวัด เพ่ือแจงใหกับกองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สป.กษ.) ตอไป 
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2.2 แผนการปฏิบัติการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (Road map) 

1. สวนกลาง 
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน 

1. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และกำหนดหลักเกณฑ
การคัดเลือกเกษตรกรกลุมเปาหมายและแผนปฏิบัติงาน 

ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณรองปลัด กษ. หรือ
หัวหนาผูตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณท่ีไดรับมอบหมาย   

ตุลาคม  2562 

2. ป ระชุ มชี้ แ จ งแน วท างการดำเนิ น งาน ให แก
คณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 

สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตร    และสหกรณ  

ตุลาคม 2562 

3. จัดทำคูมือการปฏิบัติงานโครงการฯ  สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ /กอง
น โยบ าย เท ค โน โล ยี เพ่ื อ
การเกษตรและเกษตรกรรม
ยั่งยืน (กนท.) 

ตุลาคม  2562 

4. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือใหความ
เห็นชอบแนวทางดำเนินงาน ป 2563 

สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  
 

ตุลาคม 2562 

5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำเดือน 
เพ่ือรับทราบความกาวหนาโครงการฯ 

สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

ตุลาคม 2562 –  
กันยายน 2563 

6. การบูรณาการขับเคลื่อนโครงการสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
(องคความรู/ปจจัยการผลิต/การติดตามตรวจเยี่ยม) 
   6.1 จดัสรรงบประมาณลงพ้ืนท่ี/สวนกลาง(คาใชจาย) 
ประสานอำนวยการ, คาใชจายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู และ ใหคำแนะนำทางวิชาการเทคโนโลยีผลิต, 
คาใชจายในการสนับสนุนปจจัยการผลิตตามความ
จำเปนเหมาะสม, คาใชจายในการประชาสัมพันธ  
   6.2 ดำเนินงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย สูการ
ปฏิบัติในจังหวัดและสวนกลาง 

- ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และปราชญเกษตร 

ธันวาคม 2562 –    
มีนาคม 2563 

7. บูรณาการระบบฐานขอมูลเกษตรกร/ระบบรายงาน 
และการดูแลใหคำแนะนำแก เจาหน า ท่ีฯ  เพ่ือใช
ประโยชนรวมกัน 

กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตรและเกษตรกรรม
ยั่งยืน(กนท.) /ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (สป.กษ.)/ 
 สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน 
8 . ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  แ ล ะ ส ร า ง ก า ร รั บ รู  
ตอสาธารณชน เปนระยะๆ 

ทุ ก ห น ว ย ง า น ใน สั ง กั ด
ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ  

ตั้งแตเริ่มตน  
จนถึงสิ้นสุดโครงการ 

9. การติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรทฤษฎีใหม ในพ้ืนท่ี  - ผูบริหารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
- ทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

  ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

10. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

สิงหาคม 2562 –  
กันยายน2563 

2.ระดับจังหวัด  
กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน 

1. การเตรียมความพรอม/การขับเคล่ือนโครงการฯ 
แนวทางปฏิบัต ิ
1.1 จัดประชุมเจาหนาท่ีระดับจังหวัดและอำเภอ      
เพ่ือสรางความเขาใจในการขับเคลื่อนโครงการ และ
เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการฯ 

คณะกรรมการบริหารโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมระดับจังหวัด 
/คณะทำงานระดับอำเภอ 
 

ตุลาคม 2562 
 
 

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหมระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณา 

  • เห็นชอบเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือกเปนจุดเรียนรู   

ป 2563  

คณะกรรมการบริหารโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมระดับจังหวัด 

ธันวาคม 2562 -  
มีนาคม 2563 

  • เห็นชอบแปลงตัวอยางเพ่ือศึกษาเรียนรูรูปแบบและ

ไมนอยกวา 1 แปลงตัวอยางตอจังหวัด 

คณะกรรมการบริหารโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมระดับจังหวัด 

มีนาคม 2563 

  • จัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมของจังหวัด คณะกรรมการบริหารโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมระดับจังหวัด 

มีนาคม - 
มิถุนายน 2563 

  • เห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ป 2563 ของจังหวัด คณะกรรมการบริหารโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมระดับจังหวัด 

มิถุนายน 2563 

  • สงแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ป 2563 ของจังหวัด สำนักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด  

มิถุนายน 2563 

  • ติ ดตามความก าวหน า โครงการฯ  ตามแผน

ปฏิบัติงานท่ีกำหนดและรายงานผล เสนอกระทรวง
ตามท่ีกำหนด 

คณะกรรมการบริหารโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมระดับจังหวัด 
/หนวยงานรับผิดชอบในพ้ืนท่ี  

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน 
2. จัดทำฐานขอมูลเกษตรกรโครงการ  
แนวทางปฏิบัติ 
- ตรวจสอบความครบถวนถูกตอง ครบถวนและนำเขา
ขอมูลในระบบฐานขอมูลของกรมพัฒนาที่ดิน/สป.กษ. 
(ทุกหนวยงานใชประโยชนจากฐานขอมูลเดียวกัน)  

คณะกรรมการบริหารโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมระดับจังหวัด 
/คณะทำงานระดับอำเภอ 

 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2562 

 
 

 

3. เกษตรกรผลิตและพัฒนาตนเองตามกิจกรรมในแปลง
ผลิตตอเนื่อง 
พัฒนาแปลงสูเกษตรทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 (พ่ึงพาตนเองได)  
แนวทางปฏิบัติ 
- เกษตรกรผลิตและปฏิบัติตามคำแนะนำของหนวยงาน 
ปราชญเกษตร ตามผลการจัดกลุมและแนวทางการพัฒนา      
ท่ีกำหนด (ลักษณะเพ่ือนชวยเพ่ือน) 
- เกษตรกรจัดทำและวิเคราะหบัญชีฟารมและบัญชีครัวเรือน
ได เองอย างตอเนื่ อง เพ่ื อทราบการลดป จจัยการนำเข า          
จากภายนอกตามความจำเปน (ลดรายจายเพ่ิมรายได ) 
- ภาคสวนท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนเกษตรกรท่ีมีความ
พรอมใหพัฒนาแปลงสูการปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฏี
ใหมข้ันท่ี 1 เต็มรูปแบบ 
- บูรณาการเยี่ยมเยียนใหคำแนะนำ   

เกษตรกร /ปราชญเกษตร /
หนวยงานรับผิดชอบ  

 

เมษายน - มิถุนายน
2563 

4. สรางรายไดเศรษฐกิจครัวเรือนและสรางความ
เขมแข็งแกเกษตรกร 
แนวทางปฏิบัติ 
- เกษตรกรผลิตและปฏิบัติตามคำแนะนำของหนวยงาน 
ปราชญเกษตร (ลักษณะเพ่ือนชวยเพ่ือน) อยางตอเนื่อง 
- เกษตรกรจัดทำและวิเคราะหบัญชีฟารมและบัญชี
ครัวเรือนไดเองอยางตอเนื่อง เพ่ือทราบการลดปจจัย
การนำเขาจากภายนอกตามความจำเปน (ลดรายจาย 
เพ่ิมรายได) 
- ประสานและดำเนินการกับเกษตรกรเปาหมายสราง
เครือขายการรวมกลุมเพ่ือสรางความเขมแข็ง ชวยเหลือ
กั น แ ล ะ กั น  แ ล ะ จั ด ห า ต ล า ด ร อ ง รั บ ผ ล ผ ลิ ต 
- บูรณาการเยี่ยมเยียน  ใหคำแนะนำ  

เกษตรกร /ปราชญเกษตร /
สำนักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด /หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 

กรกฎาคม - กันยายน 
2563 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน 
5. พัฒนาแปลงสูเกษตรทฤษฎีใหมเต็มรูปแบบตาม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม ในข้ันท่ี 1 (พ่ึงพาตนเองได)ข้ัน
ท่ี 2 (รวมกลุมสรางเครือขายการผลิตและการตลาด) 
และข้ันท่ี 3 (ขยายผลจัดหาทุนตอยอดสูการตลาด) 
ตามลำดับ 
แนวทางปฏิบัติ 
- ทุกภาคสวนสนับสนุนเกษตรกรท่ีมีความพรอมตาม
รูปแบบเกษตรทฤษฎี ใหม  ให สามารถสื่ อสารได           
มีจิตอาสา ใหเปนเกษตรกรตนแบบตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 และปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม  
ข้ันท่ี 2 และ ข้ันท่ี 3 
- หนวยงานรับผิดชอบรวมพิจารณาเกษตรกรรายบุคคล
ในความรับผิดชอบท่ีไดรับการพัฒนาแนวทางท่ีกำหนด
ตามการจัดกลุ ม  มีความพรอมในการผลิตให เปน
เกษตรกรตนแบบตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม ข้ันท่ี 1 และ
ปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม ข้ันท่ี 2 และข้ันท่ี 3 
และสงผลการพิจารณาเสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณทราบ 
- ถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบท่ีประสบผลสำเร็จ สงผล
การถอดบทเรียนเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- จัดทำประกาศเกียรติ คุณ แก เกษตรกรตนแบบ          
ท่ีประสบผลสำเร็จระดับจังหวัดหรือระดับกระทรวง 
(ตามความเหมาะสม) 
- ประชาสัมพันธเผยแพรความสำเร็จของเกษตรกรและ
สรางการรับรูเพ่ือการขยายผลสูพ้ืนท่ี 

คณะกรรมการบริหารโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมระดับจังหวัด 
/คณะทำงานระดับอำเภอ/
หนวยงานรับผิดชอบ /
ปราชญเกษตร  

กันยายน - ธันวาคม 
2563 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน 
การสรางองคความรู 

1. สรางการรับรู/ใหคำแนะนำ /อบรมดาน
การผลิต/เทคนิค/นวัตกรรมแตละสาขา 
- หนวยงานสวนกลางพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตามวัตถุประสงค/เปาหมายตามผลการวิเคราะห
เพ่ือพัฒนาและสงเสริมของการจัดกลุม  
- หนวยงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี ดำเนินการ 
จัดฝกอบรม/การใหคำแนะนำทางวิชาการ
เทคนิคการผลิต นวัตกรรม ตางๆ ท่ีเหมาะสม
ตามแนวทางการพัฒนาตามผลการจัดกลุม 
ตามแนวทางของกรมตางๆและตามความ
ตองการของเกษตรกร 
- เกษตรกรตนแบบ/ปราชญเกษตร ใหความรู
แลกเปลี่ยนประสบการณการผลิตในลักษณะ
(เพ่ือนชวยเพ่ือน) 
- หนวยงานรับผิดชอบติดตามผลนำความรู
คำแนะนำไปปฏิบัติในแปลงตามแผนการผลิต 

 
หนวยงานสงักัดสวนกลาง/ หนวยงาน
รับผิดชอบในพ้ืนท่ี/คณะทำงานอำเภอ 

 

 
มกราคม – กันยายน 

2563 
 

2.ถอดบทเรียนเกษตรกรท่ีประสบผลสำเร็จ
และสามารถเปนเกษตรกรตนแบบได 
- นำผลการพิจารณาเกษตรกรท่ีเปนตนแบบ
ตามแนวเกษตรทฤษฎี ใหม ได  เพ่ื อถอด
บทเรียนเปนองคความรู การทำเกษตรทฤษฎี
ใหมท่ีประสบผลสำเร็จไดเพ่ือเปนตัวอยาง
เผยแพรขยายผลในพ้ืนท่ี 

หนวยงานรับผิดชอบ /คณะกรรมการ
บริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหมระดับ

จังหวัด 

กันยายน 2563 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน 
การกำกับ  ติ ดตาม รายงาน  และ
ประเมินผล 
           1. สวนกลาง  
1. อำนวยการและบริหารจัดการโครงการ
ในภาพรวม โดยวางระบบการติดตามงาน 
การประเมิน และแกไขปญหา 

 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม 

 
 
 

ทุกเดือน 

2. รายงานความกาวหนาการดำเนินงาน            
ในภาพรวมใหผูบริหารทราบเปนประจำ 

1. หัวหนาผูตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. กองนโยบายเทคโนโลยี 
เพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรม
ยั่งยืน (สป.กษ.)   

ทุกเดือน 

3. ร าย งาน ผลความก า วห น าก าร
ดำเนินงานของเกษตรกร สงสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กอง
นโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน) ภายในสิ้นเดือน (ตัด
ยอดทุกวันท่ี 31 ของเดือน) 

กองนโยบายเทคโนโลยี 
เพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรม
ยั่งยืน (สป.กษ.) 

ทุกเดือน 

4.. ติดตามการดำเนินงานโครงการในพ้ืนท่ี
ตามเขตตรวจราชการ และรายงานผล 
การติดตามใหผูบริหารทราบเปนประจำ 

1. หัวหนาผูตรวจราชการ กษ. 
2. ผูตรวจราชการ กษ.  

ตามแผนการตรวจราชการและตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ 

5 . ติ ดตามการดำเนิ นงานโครงการฯ  
ในภาพรวม    

สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร มกราคม - ธันวาคม 2563 

 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน 

2. ระดับจังหวัด  
1. ติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ดูแล/ใหคำแนะนำ 
คำปรึกษา และการแก ไขปญหาให กับ
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และบันทึกไว
ในสมุดตรวจเยี่ยมของเกษตรกร 

 
คณะกรรมการบริหารโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมระดับจังหวัด /
คณะทำงานระดับอำเภอ/
หนวยงานรับผิดชอบพ้ืนท่ี 

 
ตั้งแตเริ่มโครงการถึงสิ้นสุด
โครงการ  

2 . ราย งานผลความก าวหน าการ
ดำเนินงานโครงการในสวนท่ีรับผิดชอบ 
แ ล ะ น ำ เส น อ ให  ค ณ ะ ก ร รม ก า ร
ขับเคลื่อนโครงการฯ ทราบ 

คณะกรรมการบริหารโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมระดับจังหวัด /
คณะทำงานระดับอำเภอ/
หนวยงานรับผิดชอบพ้ืนท่ี 

ทุกเดือน 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
เก ษ ต รท ฤษ ฎี ให ม ระดั บ จั งห วั ด / 
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ

คณะกรรมการบริหารโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมระดับจังหวัด / 
คณะทำงานอำเภอ / 

ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 
2563 
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กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน 
สหกรณจังหวัด (อพก.) เพ่ือติดตามการ
ทำงานของทีม  ในพ้ืนท่ี และรายงานผลการ
ดำเนินงานใหสำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (กองนโยบายเทคโนโลยี
เพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน) ตัด
ยอดทุกสิ้นเดือน (สงผลการดำเนินงาน
ภายในวันท่ี 3 ของเดือนถัดไป)   

หนวยงานรับผิดชอบพ้ืนท่ี 

4. สรุปผลความกาวหนาการดำเนินงาน
โครงการเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดทราบ 

เกษตรและสหกรณจังหวัดในฐานะ
อนุกรรมการและเลขานุการ (อพก.) 

ทุกครั้งท่ีมีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณของจังหวัด 

 5. ประสานการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการในภาพรวมของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 
2. คณะกรรมการบริหารโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมระดับจังหวัด /
หนวยงานรับผิดชอบพ้ืนท่ี/ 

สิงหาคม 2563 , 
ธันวาคม 2563 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

   


