
โครงการ
1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

โดย
กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019

วิกฤตเศรษฐกิจพากัน
กักตุนอาหารน าไปสู่

ภาวะขาดแคลนอาหาร

กลุ่มแรงงานกลับ
ภูมิล าเนา ขาดรายได้

เพ่ือการด ารงชีพ ตกงาน

การฟ้ืนฟูประเทศไทย
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเร่งด่วน

อาหารปัจจัยพ้ืนฐาน
ของมนุษย์

น้อมน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่

ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบ บรรเทาปัญหา

การว่างงาน

มีทางเลือก มีอาหาร            
มีอาชีพ มีความอุดม

สมบูรณ์

วิถีชีวิตพอเพียง   
ทางรอดของ
เกษตรกรไทย

ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน

สร้างความ
แข็งแกร่งให้

เศรษฐกิจระยะยาว

สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนในท้องถิ่นมีความ
มั่นคงในการเป็นแหล่ง

ผลิตอาหาร

1. หลักการและเหตุผล



2. วัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนา
พ้ืนที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่

1)
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เก็บกักน้ าส าหรับท าการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า
ด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม2)
เพ่ือฟ้ืนฟูภาคการเกษตร ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพ่ิมรายได้3)



3. เป้าหมาย

พัฒนาพื้นที่ 4,009 ต าบล ๆ ละ 16 ราย รวม 64,144 ราย
รายละ 3 ไร่ รวม 192,432 ไร่

4,009 64,144
192,432

จ้างงานระดับต าบล ๆ ละ 8 ราย รวม 32,072 ราย32,072

1

2



341 ต าบล

216 ต าบล

189 ต าบล

172 ต าบล

168 ต าบล

174 ต าบล

316 ต าบล

194 ต าบล

197 ต าบล

255 ต าบล

269 ต าบล

397 ต าบล

184 ต าบล

98 ต าบล

101 ต าบล

418 ต าบล

140 ต าบล

180 ต าบล

ภาค
จ านวน
จังหวัด

จ านวน
ต าบลที่

ด าเนินการ

ภาคเหนือ 17 918

ภาคกลาง 25 1304
ภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ

19 1049

ภาคใต้ 14 738
รวมทั้งหมด 75 4009

4. พื้นที่ด าเนินการ

หมายเหตุ: 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีต าบลที่ด าเนินการ
2. จังหวัดที่มีพื้นที่ด าเนินการเป้าหมายเกิน 80

ต าบลขึ้นไป รวม 17 จังหวัด เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
สกลนคร จังหวัดเชียงราย จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปัตตานีจังหวัดราชบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดล าปาง

รวมพื้นที่เป้าหมายรายภาค



5. ขอบเขตการด าเนินงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจ้างงานระดับต าบล

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการคุณสมบัติเกษตรกร 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการรับสมัครเกษตรกร

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการคัดเลือกเกษตรกร 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดท าคู่มือ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมเกษตรกร

2

3

4

5

6

7

ปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่8

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการติดตามและประเมินผล

9

12

13

พัฒนาอาชีพ

ให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง

ส่งเสริมการตลาดงคณะกรรมการบริหา10

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
11 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารในการท าเกษตร

ทฤษฎีใหม่

7.1แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการคณะกรรมการบริหารโครงการ1



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

5.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ



5.2 จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับต าบล 

คุณสมบัติ
จ้างงานระดับต าบล

(1) เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2) อายุระหว่าง ๑๘ – ๖๐ ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย 
(3) วุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
(4) มีที่พักอาศัยอยู่ในต าบลที่สมัครเข้ารว่มโครงการฯ
(5) ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ
(๖) ไม่เป็นข้าราชการประจ า หรือข้าราชการบ านาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง 
กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนกังานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็น
ลูกจ้างเอกชน
(๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๘) ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ไดร้ับการคดัเลอืกเข้ารว่มกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ต าบล 1
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(๙) ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถ คนเสมือนไรค้วามสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟอืน ไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง



(1) สนับสนุนการวางแผนการผลิตแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการด าเนินงานภายใต้โครงการฯ
(2) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ต าบล พร้อมทั้งจัดท ารายงานเสนอส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
(๓) น าความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถ่ายทอดสู่เกษตรกรในหมู่บ้านได้ และติดตามสถานการณ์การท า
การเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(๔) ประสานเชื่อมโยงการท างาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้เข้าถึงระดับหมู่บ้าน
(๕) จัดท าแผนผลการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน
(๖) รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การด าเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 
(7) ประสานงานหรือร่วมประชุมกับคณะท างานขับเคลื่อนโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่        
ระดับอ าเภอ
(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย

5.2 จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับต าบล

บทบาท
หน้าที่



การคัดเลือกผู้รับจ้างงาน

1 • วิธีการสัมภาษณ์ 

2 • การทดสอบภาคปฏิบัติ

3 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐

4
• อาจก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพ่ิมเติมได้ตาม     

ความเหมาะสม

5
• การพิจารณาผล ให้มีการบันทึกความเห็น เหตุผลในการตัดสิน 

และมติท่ีประชุมให้ชัดเจน

6 • การจัดจ้างจะเป็นไปตามคะแนนท่ีได้

7
• จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สอดคล้องกับเกษตรกรท่ี

เข้าร่วมโครงการ

คณะท างานขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้คัดเลือก โดยการ 



(1) ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือ
ทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคนืถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
(2) มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี และมีสัญชาติไทย
(3) พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ และเป็น
พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาท
ของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมี
ที่พักอาศัยในพืน้ทีท่ีใ่ช้สมัครเข้าร่วมโครงการ
(4) เจ้าของเอกสารสิทธิตามข้อ (๓) ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินเพื่อด าเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือ
ในหนังสือยินยอม
(5) ผู้สมัครและพื้นทีท่ี่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5.3 คุณสมบัติเกษตรกร



5.4 รับสมัครเกษตรกร



5.5 การคัดเลือกเกษตรกร

1 • ตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น

2 • ตรวจสอบคุณสมบัติของพ้ืนท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการ 

3
• อาจก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพ่ิมเติมได้ตาม     

ความเหมาะสม

4
• การพิจารณาผล ให้มีการบันทึกความเห็น เหตุผลในการตัดสิน 

และมติท่ีประชุมให้ชัดเจน

5
• พิจารณาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๑, ๒ และ ๓    

และขึ้นบัญชีส ารองในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกเกินเป้าหมาย

6 • เชิญผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าท าสัญญากับโครงการ 

คณะท างานขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้คัดเลือก โดยการ 



5.6 จัดท าคู่มือ

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการโครงการฯ

ส่วนที่ 5
ภาคผนวก (แบบฟอร์มต่างๆ)

คู่มือ
โครงการ 1 ต าบล 

1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่วนที่ 4
การติดตามประเมินผลโครงการฯ

ส่วนที่ 1 
โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

2.1 คณะกรรมการบริหารและคณะท างานขับเคลื่อน 
โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

2.2 แนวทางการจ้างงานระดับต าบล
2.3 แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรและการฝึกอบรมเกษตรกร

- การคัดเลือกพื้นที่และการคัดเลือกเกษตรกร
- การรับสมัครเกษตรกร
- การฝึกอบรมเกษตรกร

2.๔ การปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
- รูปแบบการก่อสร้างแหล่งน้ า

2.๕ การพัฒนาอาชีพ (การจัดการดิน,การปลูกพืช, การประมง, 
การปศุสัตว์)
2.๖ การส่งเสริมการตลาด
2.๗ การประชาสัมพันธ์
2.๘ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่วนท่ี 2 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่



เตรียมความพร้อม

ผู้เชี่ยวชาญ

ครู ก

อบรม

ระหว่างวันท่ี 24 ส.ค. – 16 ก.ย. 2563
ฝึกอบรมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ

16 คน 

จ้างงานระดับต าบล

8 คน 

อบรม
ตุลาคม-ธันวาคม 

๒๕๖๓

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เกษตรทฤษฎีใหม่
3. ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
4. การปลูกพืช ๕ ระดับ
5. การค านวณพื้นที่เก็บน้ าตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่

หลักสูตร

1. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรเครือข่าย (ศพก. เครือข่าย) 

3. สถาบันการศึกษาภายใต้ศูนย์ AIC

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. สถานที่อ่ืนๆที่เหมาะสม

สถานท่ีฝึกอบรม

ปราชญ์ชาวบ้าน
จนท. สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

อาสาสมัครเกษตรกร

❖ หลังจากอบรมเตรียมความพร้อมแล้วต้อง
เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการ       
(ไตรมาสแรกปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

❖ เป็นพ่ีเลี้ยง ให้ความรู้และติดตามเกษตรกร

หน้าท่ี

5.7 ฝึกอบรมเกษตรกร



5.8 ปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
ใช้รูปแบบตามกรมพัฒนาที่ดินก าหนดให้เหมาะสมกับพื้นท่ีเกษตรกรแต่ละราย

ที่มา: แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



5.9 พัฒนาอาชีพ

มุ่งเน้นการจัดการดิน การปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ การจัดท ากิจกรรมหนุนเสริม
นิเวศเกษตรธรรมชาติเข้าสู่มาตรฐานตามรูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืน 

5.10 ส่งเสริมการตลาด

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองและ
ช่องทางการตลาดแบบทั่วไปและการตลาดออนไลน์
- เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร



5.11 เพิ่มช่องทางการสื่อสารในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่

เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านสื่อ

5.12 ให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
เพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกร

5.13 ติดตามและประเมินผล
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามระดับเขต
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ติดตามระดับจังหวัด
- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผล



6. ตัวชี้วัด

เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้
ในพ้ืนที่ จ านวน 32,072 คน

ผลสัมฤทธิ/์ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีแหล่งน้ าต้นทุนใน
การท าเกษตร มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2) มีการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรเข้มแข็งเป็นจุดเรียนรู้
ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1

2



ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) พื้นที่เกษตรกรรมย่ังยืนในรปูแบบเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เพิ่มขึ้น รวม 192,432 ไร่
2) เกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ มีพื้นที่กกั
เก็บน้ า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อราย 
3) เกษตรกรไดร้ับการพฒันาให้มีความมั่นคง
ในอาชีพท าเกษตรกรรมย่ังยืนและมีแปลง
ต้นแบบเพื่อการเรยีนรู้ดา้นเกษตรทฤษฎีใหม่ 
64,144 คน
4) เกิดการสร้างงาน สร้างรายได ้ในพืน้ที่
จ านวน 32,072 ราย

7. ผลผลิต (Output)
1) เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 
2) ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
3) สร้างความพึงพอใจให้กับอาชีพเกษตรกร

8. ผลลัพท์ (Outcome)
1) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนา การพ่ึงพาและจัดการตนเอง
2) พัฒนาความมั่นคงทางน้ า และเกษตรท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3) ฐานทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรป่าไม้ ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4) สนับสนุนการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร
5) แก้ไขปัญหาความยากจน ลดอัตราการ
ว่างงาน แรงงานคืนถิ่น

9. ผลกระทบ (Impact)



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

(กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564)

10. ระยะเวลาในการด าเนินงาน



11. งบประมาณในการด าเนินงาน

9,805,707,000 บาท



หน่วยงานหลัก

ส านักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานหลัก

กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมปศุสัตว์ 

กรมพัฒนาที่ดิน 

กรมประมง

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานร่วม

กรมชลประทาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว 

กรมวิชาการเกษตร 

ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


