โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์

1

ต.ค. 59

เตรียมการ

เป้าหมาย 70,000+ ราย ภายใน ม.ค. 60

1. เพื่อสานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
2. เพื่อให้เกษตรกรนาแนวทางทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานมาใช้กับการดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง
3. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เสริม
Road Map

พ.ย. 59
2

ธ.ค. 59

การดาเนินงาน

ม.ค. 60

ประกาศ

เปิดตัวโครงการ

4

ระยะต่อไป

พัฒนาสู่ความยั่งยืน

1.1 การชี้แจง/บริหาร
4.1 ส่วนราชการดูแล
ครบ 100 วันสวรรคต
จัดการภาพรวม
กลุ่มเป้าหมายเดิม ให้ดูแล
o จัดช่วงปลาย ม.ค.- ตัวเองได้อย่างยั่งยืน (70,000
o ตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน
ราย)
ต้น ก.พ. 60
o กาหนดแนวทาง/แผน/
พร้อมกันทั้งประเทศ o ทีมงานติดตามดูแลแปลงใน
คู่มือ
พื้นที่
2.2 แปลงเกษตร
2.1 เกษตรกร
o แถลงข่าวเปิดตัว
o สื่อสารชี้แจงผู้ปฏิบัติ
o สนับสนุนองค์ความรู้เพิ่มเติม
ทฤษฎีใหม่
โครงการนาเสนอ
o ประสานเครือข่ายประชา ให้องค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ
o จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รัฐ
o ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ผลดาเนินโครงการ
(ภาครัฐ+ประชารัฐ)
ชุมชน
o เตรียมองค์ความรู้/แปลง
พอเพียง
o สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่
1) การปรับปรุงสภาพพื้นที่ o นิทรรศการสืบสาน
ต้นแบบ
o เกษตรทฤษฎีใหม่
แนวพระราชด
าริ
จาเป็นเพิ่มเติมตามความ
2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต
o ประชาสัมพันธ์/สร้างการ o การจัดการน้า
การทาแปลงเกษตรทฤษฎี o พิธีแจกปัจจัยการ
เหมาะสม
รับรู้
o บัญชีครัวเรือน
ใหม่
o จัดทาบัญชีครัวเรือน
ผลิต
1.2 การคัดเลือกพื้นที่และ o การจัดการฟาร์ม
พันธุ์พืช
4.2 ประชารัฐสนับสนุน
เกษตรกรเป้าหมาย
o การดูแลรักษาโดยชีววิธ/ี o
o
ตั
ว
อย่
า
งเกษตรกร
o ปศุสัตว์
กิจกรรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
o สารวจแหล่งน้า
วิธีธรรมชาติ
ของโครงการ
o
ประมง
รายได้แก่เกษตรกร
o คัดเลือกเกษตรกร
o การปรับปรุงบารุ3 งดิน
o
ฯลฯ
1.3 การเตรียมการจัดหา
กากับ ติดตาม รายงานและประเมินผล
ปัจจัยกการผลิ
บสภาพ
าหนดรูตป/ปรั
แบบการ
ผตร. ติดตามการดาเนิน
เลขานุการ รมว.กษ.
คณะทางานฯ จังหวัด
ทีมงานในพื้นที่/
พื้นติทีด่ ตามโครงการระหว่าง
โครงการในพื
น
้
ที
่
และ ผช.รมว.กษ.
ติดตามการทางานของ
เครือข่ายติดตาม ดูแล
o โดยรั
ฐ
ส่วนกลางและส่
วน
ตามเขตตรวจ
เป็
น
ที
ป
่
รึ
ก
ษา
ทีมงานในพื้นที่และสรุป
ช่วยเหลือเกษตรกรใน
o โดยประชารั
ภูมิภฐาค
รายงานเสนอ
โครงการ
คณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของ กษ.
คณะทางานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดั
บจังหวัด

การขับเคลื่อนตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร(จาแนกตามความพร้อม)
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560
ระยะเวลาการ
ขับเคลื่อน

เป้าหมาย/
การคัดเลือก
กลุ่มความ
พร้อม

1

ก.พ.- เม.ย. 60
21,000 ราย(30%)

2

พ.ค.- ก.ย. 60

42,000 ราย(60%)

3

ต.ค.- ธ.ค. 60

7,000 ราย(10%)

1) จังหวัดต้องจัดกลุ่มและลาดับความสาคัญของเกษตรกรตามคุณสมบัติในแต่ละกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจติดตามความพร้อมของเกษตรกร
จานวน 70,000 รายที่ดาเนินการแล้ว
2) จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติ “พร้อมมาก”ให้กระจายตัวในทุกตาบล/อาเภอ อย่างน้อยตาบลที่มีเกษตรกรร่วมโครงการ
ตาบลละ 3-5 รายหรือตามความเหมาะสม
เกษตรกรกลุ่มที่ 3
เกษตรกรกลุ่มที่ 2
เกษตรกรกลุ่มที่ 1
(พร้อม)
(พร้อมปานกลาง)
(พร้อมมาก)

เกณฑ์การ
คัดเลือก

ตัวเกษตรกร :
1) มีความสมัครใจทาเกษตรทฤษฎีใหม่ถวาย
ในหลวง /เข้าใจหลักทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสานอย่างมาก
2) พร้อมมากในการลงทุนในกิจกรรมเพิ่มเติม
ด้วยตนเองตามฐานะ
พื้นที่ :
1) Start Zero
2) แหล่งน้าของตนเองใช้งานได้ตลอดปี
3) ปัจจัยพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม

ตัวเกษตรกร :
1)มีความสมัครใจทาเกษตรทฤษฎีใหม่ถวาย
ในหลวง /เข้าใจหลักทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน
2) พร้อมลงทุนในกิจกรรมเพิ่มเติมบางส่วน
พื้นที่ :
1) Start Zero หรือทาเกษตรผสมผสาน/
ทฤษฎีใหม่อยู่แล้วบางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์

ตัวเกษตรกร :
1) มีความสมัครใจทาเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง /มีความสนใจทฤษฎีใหม่/
เกษตรผสมผสาน
2) พร้อมลงทุนในกิจกรรมเพิ่มเติม
เล็กน้อย
พื้นที่ :
1) Start Zero หรือทาเกษตรผสมผสาน/
ทฤษฎีใหม่อยู่แล้วบางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์

หลักการ
ปฏิบัติกับ
กลุ่มเป้าหมาย

1) ความรู้เพิ่มเติม
2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการ
ทากิจกรรมในแปลงที่หลากหลาย
3)เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิน/น้าให้พร้อมขับเคลือ่ นเพิ่มเติม
4) ส่งเสริมให้เกษตรกรทากิจกรรมที่สามารถเกื้อกูล
กันภายในแปลง
5) มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ+ภาคเอกชน+ปราชญ์
เกษตรร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนระดับเข้มข้น

1) ความรู้เพิ่มเติม/เพิ่มแรงกระตุ้นจูงใจให้พร้อมใจ
ดาเนินการตามทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
2) ส่งเสริมกิจกรรมที่พร้อมลงทุนเพิ่มให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด/สนับสนุนเพิ่มเติมบางส่วน
3)มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ+ภาคประชารัฐร่วม
ขับ เคลื่อนและสนับสนุนระดับเข้มข้น
4) เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิน/น้าให้พร้อมขับเคลือ่ นเพิ่มเติม

1)ความรู้เพิ่มเติม/เพิ่มแรงกระตุ้นจูงใจให้พร้อม
ใจดาเนินการตามทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
2) ส่งเสริมกิจกรรมที่พร้อมลงทุนเพิ่มให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด/สนับสนุนเพิ่มเติมบางส่วน
3)มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ+ ภาคประชารัฐ
ร่วมขับเคลื่อนตามแผนดาเนินงานปกติ
4) เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิน/น้าให้พร้อมขับเคลือ่ นเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ความพร้อมมาก หมายถึง ความพร้อมมากของเกษตรกร กลุ่ม Start Zero ที่ระเบิดมาจากข้างใน ต้องการทาทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงด้วยตนเองตามฐานะ โดยจะมีภาครัฐ เอกชน และ
ปราชญ์เกษตรในชุมชน เป็นตัวช่วยสนับสนุน

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
ชื่อโครงการ

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

เป้าหมาย

อย่างน้อย 70,000 ราย ภายใน ธันวาคม 2560

กลยุทธ์

1. ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
2. เกิด 1 แตก 2
3. เริ่มจากง่าย มีรายได้ ขยายฐาน เบ่งบานผล ความจนหาย

แนวปฎิบตั ิ

เริ่มจากทาตามที่
ตนเองถนัด 1 อย่างก่อน
(เหมาะสมกับฐานะ) ทาให้ง่าย
ลงทุนน้อย มีรายได้

แนวทางที่ 1

ปราชญ์/
เกษตรกร
ต้นแบบ

เอกชน

Cell ต้นกาเนิด
มาจาก 2 แนวทาง
แนวทางที่ 2

2 ก.พ. 60: 19.30

ขยายฐาน
ลองอย่างที่ 2, 3, ….

Step Curve
รัฐ
(กษ.)

เกษตรกร
สถาบัน
การศึกษา

ศพก./
ศูนย์เรียนรู้ฯ

รัฐ
(กษ.)
เกษตรกร

เอกชน
1

เบ่งบานผล ความจนหาย

สถาบัน
การศึกษา

ก.พ.- เม.ย. 60

แตก Cell

แตก Cell
Cell เกิดใหม่
21,000 X 2
= 42,000

4,000 x 3-5 ≥10
=21,000 cell

แตก Cell

21,000 × 2 = 42,000
42,000 × 2 =84,000
= 126,000

แตก Cell
Cell เกิดใหม่

Cell เกิดใหม่
2,646 X 2
= 5,292 cell

882 x 3
= 2,646 cell

2

Cell เกิดใหม่

พ.ค.- ก.ย 60

2,646 × 2 = 5,292
5,292 × 2 =10,584
= 15,876

3

ต.ค.- ธ.ค 60

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

วิธีการขับเคลื่อน

เกษตรกร

หลัก
ภาครัฐ

(เป้าหมายรับผิดชอบตามพื้นที่ที่รับมอบหมาย)

รับผิดชอบพื้นที/่ เกษตรกร
 วิเคราะห์พื้นที่เกษตรกร
 ประสานงาน/สนับสนุน
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
ดาเนินการ
ติดตาม เยี่ยมเยียน
แก้ปัญหา
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ตามความเหมาะสม

2 ก.พ. 60: 19.30

เริ่มจากทาตามที่ตนเองถนัด 1 อย่าง
ก่อน(เหมาะสมกับฐานะ) ทาให้ง่าย
ลงทุนน้อย มีรายได้
ลองอย่างที่ 2, 3, ….
ขยายฐาน
เบ่งบานผล ความจนหาย

ตัวช่วย

ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ
/ศพก./ศูนย์เรียนรู้ ศก.พอเพียง
(เป้าหมายรับผิดชอบ1 : 3-5≥10)

 ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทาของ
เกษตรกรเป้าหมาย เพื่อให้ระเบิด
ความตั้งใจจากข้างใน
 ให้คาแนะนา/ที่ปรึกษา/เยี่ยม
เยียน

สนับสนุน

สนับสนุน
สถาบันการศึกษา

(เป้าหมายรับผิดชอบตามเหมาะสม)

ภาคเอกชน

(เป้าหมายรับผิดชอบตามเหมาะสม)

 ส่งเสริม/ให้คาแนะนา
 ติดตาม เยี่ยมเยียน
 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/
ค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเกษตรกรโดย
พิจารณาเป็นรายบุคคลตามความ
เหมาะสม
 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของปราชญ์/เกษตรกร
ต้นแบบ
 จัดหาตลาดเพื่อเกษตรกร

 ส่งเสริม/ให้คาแนะนา
องค์ความรู้
 ติดตาม เยี่ยมเยียน

ผังเชื่อมโยงกิจกรรม+บทบาทของ 5 ประสาน (เกษตรกร ปราชญ์เกษตร/เกษตรต้นแบบ/ประธาน ศพก. ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา)
พื้นที่

เกษตรกร
(Cell ต้นกาเนิด)

เกษตรกร

(Cell แตกตัวครั้งที่ 1)

เกษตรกร

(Cell แตกตัวครั้งที่ 2)

ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร
ต้นแบบ/ประธาน ศพก.

ภาคเอกชน

(ตามความเหมาะสม)

สถาบันการศึกษา

(1:3-5≥10)

(ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ)

ภาครัฐ

1 คน

ดูแลทั้งตาบลหรือ
หลายตาบลหรือ
ทั้งอาเภอ

ดูแลทั้งอาเภอหรือ
หลายอาเภอหรือ
ทั้งจังหวัด หรือ
หลายจังหวัด

ดูแลทั้งจังหวัด
หรือหลายจังหวัด

(ตามความเหมาะสม)

ตาบล
ก.

(อย่างน้อย 1 คน/อาเภอ)

ตาบล ข.

จัดกลุ่มเกษตรกรเหมือนตาบล ก.

1 คน

ตาบล ค.และ
ตาบลอื่นๆ

จัดกลุ่มเกษตรกรเหมือนตาบล ก.

1 คน

2 ก.พ. 60: 19.30

ผังเชื่อมโยงกิจกรรม+บทบาทของ 5 ประสาน (เกษตรกร ปราชญ์เกษตร/เกษตรต้นแบบ/ประธาน ศพก. ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา)
ระยะ
เวลา

เกษตรกร
(Cell ต้นกาเนิด)

ก.พ.60

- จัดกลุ่มเกษตรกร
ปราชญ์/เกษตรกรต้นแบบ/
ประธาน ศพก.
- จัดวันนัดพบ 5 ประสาน
หารือการดาเนินงานระดับ
อาเภอ
- สร้างแรงบันดาลใจ
ระเบิดจากข้างใน
- สารวจความต้องการ
เกษตรเพื่อจัดหาปัจจัยการ
ผลิต

เกษตรกร

เกษตรกร

(Cell แตกตัวครั้งที่ 1)

(Cell แตกตัวครั้งที่ 2)

- ประกบเกษตรกร Cell
ต้นกาเนิด
- ดู/ศึกษา/ร่วมทากับ
เกษตรกร Cell ต้นกาเนิด
- เตรียมความพร้อมของ
ตนเอง
- SC สารวจความต้องการ/
ช่วยเหลือเตรียมพร้อมด้าน
ดิน-น้า-แผนการผลิต

- ประกบเกษตรกร Cell
ต้นกาเนิด
- ศึกษา
- เตรียมความพร้อมของ
ตนเอง

มี.ค.60

- เกษตรกรลงมือทาในพื้นที่
- เริ่มทาบัญชีฟาร์ม

เม.ย.60

- เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือ เริ่มลงมือทาในพื้นที่ตนเอง
จาหน่าย เก็บรายได้ครั้งที่ 1 ลองอย่างที่ 1

พ.ค.60

- ลองอย่างที่ 2
- ลองอย่างที่ 3

มิ.ย.60

- เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน
เหลือจาหน่าย เก็บรายได้
ครั้งที่ 2,3,…
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

ก.ค.60

- ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือ
เก็บเกี่ยวผลผลิตกินเหลือ
จาหน่ายเก็บรายได้ครั้งที่ 2,3,… จาหน่าย เก็บรายได้ครั้งที่ 1

ส.ค.60

- ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

- ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

- ลองอย่างที่ 2

ก.ย.60

- ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

- ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

- ลองอย่างที่ 3

ต.ค.60

ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ - ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง
เต็มรูปแบบ

พ.ย.60

ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ - ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง
เต็มรูปแบบ
เต็มรูปแบบ

ธ.ค.60

เป็นเกษตรกรต้นแบบ/
ปราชญ์

2 ก.พ. 60: 19.30

-เก็บเกี่ยวผลผลิตกิน เหลือ
จาหน่าย เก็บรายได้ครั้งที่ 1
- เริ่มทาบัญชีฟาร์ม
- ลองอย่างที่ 2
- เริ่มลงมือทาในพื้นที่
- ลองอย่างที่ 3
ตนเอง ลองอย่างที่ 1
- เริ่มทาบัญชีฟาร์ม

เป็นเกษตรกรต้นแบบ/
ปราชญ์

เก็บเกี่ยวผลผลิตกินเหลือ
จาหน่ายเก็บรายได้ครั้งที่ 2,3,…

- ขยายผล
- ทาบัญชีฟาร์มต่อเนือ่ ง

ปราชญ์เกษตร
/เกษตรกรต้นแบบ/ศพก.
(1:3-5≥10)

- สร้างแรงบันดาลใจ
- แนะนา ช่วยเหลือ
- สร้างเกษตรกรต้น
กาเนิด
- สร้างทายาทเกษตรกร
(Cell แตกใหม่)

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

สถาบันการศึกษา

- จัดกลุ่มเกษตรกรตาม
ความพร้อม
- คัดเลือกปราชญ์เกษตร
หรือเกษตรกรต้นแบบ
หรือประธาน ศพก.
- เพิ่มพูนองค์ความรู้
- สารวจความต้องการของ
เกษตรกร
- ประสานขอรับการ
สนับสนุนตามความ
ต้องการของเกษตรกร
- ประสานหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร
ทุกขั้นตอน
- ส่งเสริมกิจกรรมการผลิต
ที่ 1, 2, 3,…หลากหลาย
- ประเมินผล/ประมวลผล
- เปรียบเทียบผลก่อน/
หลังดาเนินการ
- เก็บสะสมภาพ
ประกอบการทางาน
- แนะนาเกษตรกรทา
บัญชี
- จัดหาตลาดเพื่อ
เกษตรกร

สนับสนุน
1) เทคนิค/วิชาการ
2) ปัจจัยการผลิต
3) ทุนทรัพย์สาหรับตอบ
แทนปราชญ์/ทุนเริ่มต้น
สาหรับเกษตรกรตาม
ความจาเป็น
4) จัดหาตลาดเพื่อ
เกษตรกร

สนับสนุน
1) เทคนิค/วิชาการ
2) นักศึกษาเป็นลูกมือ
ปราชญ์
3) นักศึกษาลงมือช่วย
เกษตรกร/เรียนรูร้ ่วมกับ
เกษตรกร

