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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
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คำนำ
กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้จัดทาโครงการส่ งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
โดยมุ่งเน้ น การสร้ างภู มิคุ้มกัน ให้ เ ข้มแข็งเพื่ อให้ ส ามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงได้ อย่า ง
เหมาะสม ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนที่จะทาให้
เกษตรกรสามารถดารงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
สาหรับรายละเอียดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน แนวทางการดาเนินงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ และภาคผนวก ซึ่งมี
รายละเอีย ด แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรม เพื่อให้ ส ามารถบรรลุ ถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สานักงานเกษตรอาเภอเสริมงาม ได้ดาเนินงานโครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 และให้จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการฯ เพื่อเป็นการ
รายงานของอาเภอส่งจังหวัดต่อไป
สำนักงำนเกษตรอำเภอเสริมงำม
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
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โครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่และเกษตรกรยั่งยืน
1. ควำมเป็นมำ/หลักกำรและเหตุผลโครงกำร
เป็นการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งเพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับ ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ มีผลตอบแทนที่จะทาให้เกษตรกรสามารถดารงชีวิตและประกอบอาชีพการเกษตร ได้อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เกษตรทฤษฎี ใ หม่ ใ ห้ แ พร่ ห ลายสู่ เ กษตรกร เพื่ อ ให้ มี ร ายได้ แ ละมี ค วามยั่ ง ยื น
ในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้เกิดความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างเพียงพอ และ
ยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ ตลาดและเชื่อมโยงกับงานโครงการต่าง ๆ
ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก
3. เป้ำหมำย/สถำนที่ดำเนินงำน
ดาเนินการในพื้นที่ อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
- เกษตรกร 10 ครัวเรือน
4. ผลกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมโครงกำร
การบริหารโครงการ สานักงานเกษตรอาเภอคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย ทั้ง อาเภอ ต่อเกษตรกร
10 ครัวเรือน โดยให้อาเภอดาเนินการ อาเภอละ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 8,820 ครัวเรือน เพื่อ
รวมกลุ่มและจัดทาแผนการผลิตและจัดทาแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
(1) เป็นเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง/เช่า
(2) มีภูมิลาเนาและที่ตั้งแปลงอยู่ในชุมชนเดียวกัน
(3) มีพื้นที่ดาเนินการตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
(4) มีแหล่งน้า เช่น บ่อขุด บ่อบาดาล ฯลฯ ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ
(5) สมัครใจดาเนินการทาเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
- การจัดกระบวนการเรียนรู้
1) ดาเนินงานการจัดตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยพิจารณารวบรวมและคัดเลือกเกษตรกรที่มี
ความสนใจการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ อาเภอละ 10 ราย
จานวน 1 กลุ่ม เพื่อเตรียมการจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีส่วนร่วมในการคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และแบ่งปันผลประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทาให้กลุ่มมีอานาจในการต่อรองเพื่อการ
ผลิต การตลาด และการจัดการต่าง ๆ
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2) สนับสนุนกลุ่มให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อทาหน้าที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่ม วางแผน ประสานงาน ดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม การจัดการที่เกี่ยวข้อง และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนอย่าง
อิสระตามความเหมาะสมของชุมชน ซึ่งอาจประกอบด้วย ประธาน เลขานุการ เหรัญญิกและอื่น ๆ ตามข้อตกลงของ
กลุ่ม
3) คัดเลือกจุดเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันคัดเลือก “แปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่” ของสมาชิกที่เจ้าของแปลงมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นาใฝ่เรียนรู้ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้
ผู้อื่น และเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้ จานวน 1 จุด เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ร่วมกัน รวมทั้งใช้เป็นจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อการเรียนรู้และขยายผล
4) จัดทาแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนการผลิต และปฏิทินการปลูกพืช โดยให้กลุ่ ม
เกษตรทฤษฎีใหม่มีการจัดเวทีเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการตลาด ปัญหาภายในชุมชน และความต้องการ
ของสมาชิก และกาหนดเป็นแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับแผนการตลาดของสมาชิกทุกคนและของกลุ่มแบบเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน โดยคานึงถึงระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่สามารถสร้างแหล่งอาหารของครัวเรือน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่
ได้สามารถขายสร้างรายได้อย่างต่ อเนื่องทั้งรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี รวมทั้งกาหนดปฏิทินการ
ปลูกพืชให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่ า ลดการใช้สารเคมี ใช้แรงงานของ
ครอบครัวและ/หรือช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกของกลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และลดการพึ่งพาจาก
ภายนอกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงาน
เกษตรจั ง หวั ด ประสานงานหน่ ว ยงานภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่ น กรมปศุ สั ต ว์
กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เพื่อบูรณาการจัดฝึกอบรมในด้าน
ต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรม โดยเน้นหลักสูตรการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง เทคโนโลยี
การผลิตพืช สัตว์ ประมง การทาบัญชีฟาร์ม และการตลาด โดยจัดการฝึกอบรม ณ จุดเรียนรู้ที่กาหนด
6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ณ จุดเรียนรู้ที่กาหนด เพื่อให้เป็นเวทีของสมาชิกในการ
ร่วมกันคิด แสดงความคิดเห็น รับทราบสถานการณ์ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้มแข็งของกลุ่ม
-

การจัดทาแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
เพื่อให้เกิดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นแปลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสมาชิก
ภายในกลุ่มฯ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ครัวเรือนละ 2,100 บาท เพื่อ
ส่งเสริมการดาเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นตัวอย่างการเรียนรู้
ของเกษตรกรภายในชุมชนได้
-

การเชื่อมโยงตลาด
การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช นั้น พระองค์ได้ทรงกาหนดไว้เป็น 3 ขั้นตอน
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ทฤษฎีใหม่ : ขัน้ ที่ 1 เป็นขั้นตอนของการผลิตทางการเกษตรโดยตรง เพื่อให้มีอาหารอย่าง
เพียงพอสาหรับการบริโภคภายในครอบครัวของเกษตรกร
ทฤษฎีใหม่ : ขั้นที่ 2 หลังจากเกษตรกรดาเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 คือเกษตรกรมี
อาหารไว้บริโภคในครอบครัวอย่ างเพียงพอ และสามารถช่วยตัว เองได้แ ล้ว ขั้นต่อไปคือการรวมกลุ่ม เพื่อดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากเกษตรกรสามารถผลิตได้มากกว่าปริมาณที่ใช้ในการ
บริโภคส่วนที่เหลือก็สามารถนาไปจาหน่ายได้
ทฤษฎีใหม่ : ขั้นที่ 3 จะเป็นขั้นที่นาไปสู่ธุรกิจชุมชน เพื่อให้สภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ในชุม
ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้สานักงานเกษตรจังหวัด
ดาเนินการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการนาผลผลิตจากกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ มาจาหน่ายร่วมกับตลาดเกษตรกร
ตลาดท้ องถิ่น ตลาดสี เขียว ตลาดอื่ น ๆ และหรือเข้าร่วมกั บหน่วยงานอื่ น ๆ เช่ น สหกรณ์ การเกษตร ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พาณิชย์ มหาดไทย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดเกษตร
ทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกรมีช่องทางการจาหน่ายผลผลิตที่หลากหลาย ทาให้เกิดเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งเกิด
รายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และคัดเลือกแปลงตัวอย่างจังหวัดละ 1 แปลงเชื่อมโยงเข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
จังหวัด
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แผนปฏิบัติงำนอำเภอเสริมงำม
แผนปฏิบัติงำน
กิจกรรม/ขั้นตอน

ปี 2559
ต.ค.
59

1. การบริหารโครงการ
1.1 จัดทาคู่มือและเอกสารคาแนะนา
- คู่มือเจ้าหน้าที่
- เอกสารคาแนะนาเกษตรกร
1.2 ประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการ
- ส่วนกลาง เขต
- ระดับจังหวัด
1.3 รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
1.4 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
1.5 ติดตามและประเมินผล
2. จัดกระบวนการเรียนรู้
2.1 จัดกระบวนการกลุ่มเพื่อจัดทาแผนผัง
แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่แผนการผลิต และ
ปฏิทินการปลูกพืช
2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นหลักสูตรการทาเกษตร
ทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ ประมง
การทาบัญชีฟาร์ม และการตลาด
2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ดาเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
3. จัดทาแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
3.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน
ได้แก่ พันธุ์พชื พันธุส์ ัตว์ ประมง
4. เชื่อมโยงตลาด
4.1 เพิ่ ม รายได้ ให้ แก่เกษตรกร โดยการ
สนั บ สนุ น กลุ่ ม เกษตรกรในการน าผลผลิ ต
ส่ ว นที่ เหลื อจากการบริโ ภคในครัว เรือนมา
จาหน่ายร่วมกับตลาดเกษตรกร ตลาดท้องถิ่น
ตลาดสีเขียว ตลาดอื่น ๆ

พ.ย.
59

ปี 2560
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
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Flow chart โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560
หลักการและ
เหตุผล

การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการนา
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็งเพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิต
จากภายนอกให้มากที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
1. เพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ให้แพร่หลำยสู่เกษตรกร เพื่อให้มีรำยได้และมีควำมยั่งยืน

วัตถุประสงค์

2. เพื่อส่งเสริมกำรรวมกลุ่มให้เกิดควำมเข้มแข็ง มีควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรอย่ำงเพียงพอ

เป้าหมาย

ดำเนินกำรในพื้นที่ 77 จังหวัด 882 อำเภอ
เกษตรกร 8,820 ครัวเรือน

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ ตลาดและเชื่อมโยงกับงาน โครงการ
ต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอก

งาน

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ระยะเวลา

3. การพัฒนา
กลุ่ม

4. จัดกระบวนการ
เรียนรู้

5. จัดทาแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่

6. การเชื่อมโยง
ตลาด

7. ติดตามและ
ประเมินผล

1. มีเอกสำรสิทธิ์

1. จัดตั้งกลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่
จำนวน 10 รำย
ต่อกลุ่ม อำเภอละ
1 กลุ่ม
2. คัดเลือก
คณะกรรมกำร
บริหำรจัดกำรกลุ่ม
3.คัดจุดเรียนรู้

1. จัดทำแผนผังแปลง
แผนกำรผลิต และ
ปฏิทินกำรปลูกพืช
2. อบรมถ่ำยทอด
ควำมรู้ เน้นหลักสูตร
เกษตรทฤษฎีใหม่
3. จัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง

สนับสนุนปัจจัย
กำรผลิตบำงส่วน
แก่เกษตรกร
ครัวเรือนละ
2,100 บำท

1.นำผลผลิตจำก
กิจกรรมเกษตร
ทฤษฎีใหม่มำ
จำหน่ำยร่วมกับ
ตลำดเกษตรกร
หรือตลำดอื่นๆ
2.คัดเลือกแปลง
ตัวอย่ำงจังหวัดละ
1 แปลงเชื่อมโยงสู่
กำรท่องเทียว
เชิงเกษตร

1. ติดตำม
ประเมินผล
กำรนำ
ควำมรู้ไป
ปฏิบัติของ
เกษตรกร
2. ติดตำม
ประเมินผล
โครงกำร

ส่วนกลำง

อำเภอ/เกษตรกร

จังหวัด/อำเภอ/
เกษตรกร/หน่วยงำนภำคี

อำเภอ/เกษตรกร

จังหวัด/อำเภอ/
เกษตรกร

ส่วนกลำง
/เขต

พ.ค.-ส.ค..60

ม.ค.-ส.ค.60

1. เตรียมการ
ดาเนินงาน

2. เงื่อนไข
โครงการ

1. จัดทำคู่มือกำร
ดำเนินงำน
2. จัดประชุม
ชี้แจงให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ
3. ประชำสัมพันธ์
โครงกำร
4. รับสมัคร
เกษตรกร

ส่วนกลำง/เขต/
จังหวัด/อำเภอ
ต.ค.-ธ.ค.59

เป็นของตนเอง/เช่ำ
2. มีภูมลิ ำเนำและ
ที่ตั้งแปลงอยู่ใน
ชุมชนเดียวกัน
3. มีพื้นที่ดำเนินกำร
ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
4. มีแหล่งน้ำ
5. ทำเกษตรทฤษฎี
ใหม่ต่อเนือ่ งอย่ำงน้อย
3 ปี

ม.ค. 60

ม.ค.-เม.ย.60

ก.พ.-เม.ย.
60
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1. เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ แต่อยู่ในพื้นที่เช่า ขอให้ทาหนังสือยินยอมให้เข้าทาประโยชน์
ในพื้นที่เช่า (ภาคผนวก 2) ทั้งนี้ เกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร
กรณีที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) อยู่แล้ว เกษตรกรต้องมาแจ้งปรับปรุง ทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเพิ่มกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่เข้าในกิจกรรมการเกษตรของตนเอง (แบบ
ทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคผนวก 3)
กรณีที่เกษตรกรยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) เกษตรกรต้องมาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร
(ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร (แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคผนวก 3)
2. เกษตรกรที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม เกษตรทฤษฎี ใ หม่ แ ละเกษตรกรรมยั่ ง ยื น
ต้องดาเนินงานตามรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐
เนื่องจากในการทาเกษตรทฤษฎีใหม่จะเน้นเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจานวนน้อย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยเน้นการผลิต
ข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี โดยให้มีพืชผักและอาหารโปรตีนจากการเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ไว้บริโภคได้ตลอด
ทั้งปี ดังนี้
พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้า เพื่อใช้เก็บกักน้าฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริม
การปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้าและพืชน้าต่าง ๆ
พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจาวัน สาหรับ
ครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้
พื้นที่ส่วนที่สำม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้
เป็นอาหารประจาวัน หากเหลือบริโภคก็นาไปจาหน่าย
พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น ๆ
หมำยเหตุ : สามารถยืดหยุ่นขนาดพื้นที่ในแต่ละส่วนได้แต่ต้องมีกิจกรรมครบทั้ง 4 ส่วน
3. สานักงานเกษตรจังหวัดจัดทาแบบสรุปรายชื่อเกษตรกรผู้เ ข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 60 จัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ภาคผนวก 7)
กำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
สานักงานเกษตรจังหวัด/อาเภอ จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดกว้าง
1.20 x 1.50 เมตร กลุ่มละ 1 ป้าย จานวน 882 ป้าย ชื่อป้าย “แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่” (ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ) โดยใช้ป้ายสังกะสีทาพื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาว รายละเอียดตาม
(ภาคผนวก 4)
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กำรดำเนินงำนกลุ่ม
จัดตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สานักงานเกษตรอาเภอ พิจารณาและคัดเลือกเกษตรกร ที่มีความสนใจ
การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ อาเภอละ 10 ราย จานวน 1
กลุ่ม เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
วางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และแบ่งปันผลประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทาให้กลุ่มมีอานาจในการต่อรอง
เพื่อการผลิต การตลาด และการจัดการต่าง ๆ
จั ดตั้ งคณะกรรมกำรบริ หำรจั ดกำรกลุ่ ม ซึ่ งอาจประกอบด้ วย 1) ประธาน 2) รองประธาน 3)
เลขานุการ 4) เหรัญญิก และ 5) ประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ตามข้อตกลงของกลุ่ม เพื่อทาหน้าที่กาหนดวัตถุประสงค์
ของการตั้งกลุ่ม วางแผน ประสานงาน ดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม การจัดการที่เกี่ยวข้อง และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยให้สมาชิกทุ กคนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนอย่าง
อิสระตามความเหมาะสม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ที่ควรจะมีในการการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม ดังนี้
ประธาน
บทบาทหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุม
จัดทาแผนการดาเนินงานของกลุ่ม
กระจายข่าวสารไปสู่สมาชิก
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
รองประธาน บทบาทหน้าที่
- เป็นประธานในที่ประชุมเมื่อประธานไม่อยู่
ปฏิบัติงานแทนประธานเมื่อได้รับมอบหมาย
ติดต่อประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับประธานอย่างใกล้ชิด
ปฏิบัติอื่นใดที่ประธานหรือมติที่ประชุมจะมอบหมายให้ดาเนินการ
เลขานุการ
บทบาทหน้าที่
จดรายงานการประชุม
ปฏิบัติงานตามที่ประธานและที่ประชุมมอบหมาย
เหรัญญิก
บทบาทหน้าที่
- จัดทาทะเบียนต่างๆ หลักฐานการรับ-จ่ายเงินของคณะกรรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
รับผิดชอบเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
- ดาเนินการติดตามและควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของคณะกรรมการ
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ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่
- ติดต่อประสานงานและออกข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆ ตามที่ประชุมได้
ลงมติไว้แล้ว
- ดาเนินการเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคณะกรรมการ
หน่วยงาน และบุคคลภายนอก
คัดเลือกจุดเรียนรู้ โดยให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันคัดเลือก “แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ” ของสมาชิกที่
เจ้าของแปลงมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นาใฝ่เรียนรู้ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้อื่น
และเป็นตัวอย่าง
ให้ผู้อื่นได้ จานวน 1 จุด เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งใช้เป็นจุด
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- จัดกระบวนกำรเรียนรู้
สานักงานเกษตรอาเภอดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างน้อย 3 ครั้ง ดังนี้
เวทีที่ 1 จัดทำแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนกำรผลิตและปฏิทินกำรปลูกพืช
โดยให้กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มีการจัดเวทีเพื่อจัดทาแผนผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการวิเคราะห์
สถานการณ์การผลิตการตลาด ปัญหาภายในชุมชน และความต้องการของสมาชิก และกาหนดเป็นแผนการผลิตที่
เชื่อมโยงกั บแผนการตลาดของสมาชิ กทุกคนและของกลุ่ มแบบเกื้ อกู ลซึ่งกันและกัน โดยคานึงถึงระบบการปลู กพื ช
หมุนเวียนที่สามารถสร้างแหล่งอาหารของครัวเรือน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถขายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี รวมทั้งกาหนดปฏิทินการปลูกพืช ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดมีการใช้ปัจ จั ย การผลิตอย่างคุ้มค่า ลดการใช้ส ารเคมี ใช้แรงงานของครอบครัวและ/หรือช่วยเหลื อกัน
ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และลดการพึ่งพาจากภายนอกตามหลักการทาเกษตร
ทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภาคผนวก 5 และ 6)
เวทีที่ 2 อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ สานักงานเกษตรอาเภอ และสานักงานเกษตรจังหวัด ประสานงาน
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เพื่อบูรณาการจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรม โดยเน้นหลักสูตร
การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ ประมง การทาบัญชีฟาร์ม และ
การตลาด โดยจัดการฝึกอบรม ณ จุดเรียนรู้ที่กาหนด
เวทีที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ณ จุดเรียนรู้ที่กาหนด เพื่อให้เป็นเวทีของสมาชิก
ในการร่วมกันคิด แสดงความคิดเห็น รับทราบสถานการณ์ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งของกลุ่ม
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- กำรจัดทำแปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน จะได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตบางส่วน ครัวเรือนละ 2,100 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นแปลงแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ จ ากการปฏิบั ติจริ งของสมาชิกภายในกลุ่ มฯ และเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดเป็น
รูปธรรม มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ของเกษตรกรภายในชุมชนได้
รูปแบบของปัจจัยการผลิต ต้องอยู่ในหมวดของงบดาเนินงานเท่านั้น ได้แก่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ
ประมง ดังตัวอย่างการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ภาคผนวก 11) ซึ่งสานักงานเกษตรอาเภอ เป็นผู้ดาเนินการ
จัดหาปัจจัยการผลิตดังกล่าวตามความต้องการหรือตามแผนการผลิตของเกษตรกร ทั้งนี้ ในการมอบปัจจัยการผลิต ให้แก่
เกษตรกร เกษตรกรผู้รับปัจจัยการผลิตต้องกล่าวคาถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลัก ษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาคผนวก 12)
- กำรเชื่อมโยงตลำด
เพื่ อ ให้ เ กษตรกรมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการท าเกษตรทฤษฎี ใ หม่ กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงตลาด
เป็นช่องทางหนึ่งในการนาผลผลิตส่วนเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนมาจาหน่าย โดยให้สานักงานเกษตร จังหวัด
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการนาผลผลิตจากกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ มาจาหน่ายร่วมกับตลาดเกษตรกร ตลาดท้องถิ่น
ตลาดสีเขียว ตลาดอื่น ๆ และหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พาณิชย์ มหาดไทย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่
เกษตรกรมีช่องทางการจาหน่ายผลผลิตที่หลากหลาย ทาให้เกิดเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งเกิดรายได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน และคัดเลือกแปลงตัวอย่างจังหวัดละ 1 แปลงเชื่อมโยงเข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด
รูปแบบของการสนับสนุน ได้แก่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร จัดหา
สถานที่จ าหน่ ายผลผลิ ตทางการเกษตรให้ แก่กลุ่ มเกษตร พัฒ นาผลผลิ ตทางการเกษตรของกลุ่ มเกษตรกรให้ ไ ด้
มาตรฐาน แปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น
- สรุปกำรใช้งบประมำณของโครงกำร โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรสนับสนุนปัจจัยให้กลุ่ม
- งบประมาณ 25,000 บาท
ค่าซื้อลูกปลาดุก รายละ 700 ตัว จานวน 7,000 ตัวๆละ 3 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
จัดกระบวนการเรียนรู้ จานวน 1 กลุ่ม ๆละ 3 ครั้งๆละ 1000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าจัดทาป้าย
จานวน 1 ป้าย ป้ายละ 1,000 บาท
เป็นเงิน 1,000 บาท
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5. โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมต้นทุนกำรผลิต

โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 5 ไร่
นายชัชวาล ก้อนแหวน บ้านเลขที่ 200 หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210
โทรศัพท์ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 5 ไร่ ..-... งำน ..-... ตำรำงวำ

สัญลักษณ์

ความหมาย

จานวน(ไร่/ตัว)

นาข้าว

3 ไร่ 2 งาน

บ่อเลี้ยงปลาดุก

3 งาน (700ตัว)

ลาไย

2 งาน

เลี้ยงหมู

1 งาน
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ต้นทุนกำรผลิตพืช
นายชัชวาล ก้อนแหวน บ้านเลขที่ 200 หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210

กิจกรรม
1.ข้าว

ปีที่
1

2. เลี้ยงปลาดุก

1

3. ลาไย

4

4. เลี้ยงหมู

1

ต้นทุน/ปัจจัยกำรผลิต/ไร่
ชนิด/จำนวน
1.1 ค่ำแรงงำน
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าดูแลรักษา
- ค่าเก็บเกี่ยว
1.2 ค่ำวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าปุ๋ย
- ค่าปราบศัตรูพืชและวัชพืช
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุ
รวมต้นทุน
2.2 ค่าวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าอาหาร
- ค่าปราบวัชพืช
รวมต้นทุน
- ค่าดูแล
- ค่าปุ๋ย
- ค่าตัดหญ้า
รวมต้นทุน
- ค่าอาหาร
- เรือนโรง
- ค่าดูแลรักษา
รวมต้นทุน
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

ผลตอบแทน
รำคำ (บำท)

(บำท/หน่วย)

- ผลผลิตเฉลี่ย 600 ก.ก./ไร่
1,000
1,000 - ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้
500 ณ ไร่นา 12 บาท/ก.ก.
700
สรุปรายได้ต่อไร่ 2,500 บาท
300
600
200
200
200
4,700
- ผลผลิต 400 กิโลกรัม
2,100 - ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
10,000 - รายได้ 11,400 บาท
500
12,600
200
300
500
1,000
1,000
1,000
1,500
3,500
21,800
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โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 4 ไร่ 1 งำน
นางอัมพร โหม่งพุฒ บ้านเลขที่ 45/14 หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210
โทรศัพท์ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 4 ไร่ 1 งำน - ตำรำงวำ

สัญลักษณ์

ความหมาย

จานวน(ไร่/ตัว)

นาข้าว

2 ไร่

บ่อเลี้ยงปลาดุก

2 งาน (700ตัว)

ไม้สัก

1 ไร่

ลาไย

3 งาน
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ต้นทุนกำรผลิตพืช
นางอัมพร โหม่งพุฒ บ้านเลขที่ 45/14 หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210

กิจกรรม
1.ข้าว

2. เลี้ยงปลาดุก

3. ลาไย

4. ไม้สัก

ปีที่
1

1

ต้นทุน/ปัจจัยกำรผลิต/ไร่
ชนิด/จำนวน
1.1 ค่ำแรงงำน
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าดูแลรักษา
- ค่าเก็บเกี่ยว
1.2 ค่ำวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าปุ๋ย
- ค่าปราบศัตรูพืชและวัชพืช
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุ
รวมต้นทุน

2.2 ค่าวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าอาหาร
- ค่าปราบวัชพืช
รวมต้นทุน
4 - ค่าดูแล
- ค่าปุ๋ย
- ค่าตัดหญ้า
รวมต้นทุน
3 - ค่าดูแล
- ค่าตัดหญ้า
รวมต้นทุน
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

ผลตอบแทน
รำคำ (บำท)

(บำท/หน่วย)

- ผลผลิตเฉลี่ย 600 ก.ก./ไร่
1,000
1,000 - ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้
500 ณ ไร่นา 12 บาท/ก.ก.
700
สรุปรายได้ต่อไร่ 2,500 บาท
300
600
200
200
200
4,700
- ผลผลิต 400 กิโลกรัม
2,100 - ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
10,000 - รายได้ 11,400 บาท
500
12,600
200
300
500
1,000
200
500
700
19,000
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โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 2 ไร่
นางฟองจันทร์ ขิงทอง บ้านเลขที่ 51 หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210
โทรศัพท์ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 2 ไร่ - งำน – ตำรำงวำ

สัญลักษณ์

ความหมาย

จานวน(ไร่/ตัว)

นาข้าว

1 ไร่

บ่อเลี้ยงปลาดุก

2 งาน (700ตัว)

ลาไย

1 งาน

มะม่วง

1 งาน

15
ต้นทุนกำรผลิตพืช
นางฟองจันทร์ ขิงทอง บ้านเลขที่ 51 หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210

กิจกรรม
1.ข้าว

2. เลี้ยงปลาดุก

3. ลาไย

3. มะม่วง

ปีที่
1

1

ต้นทุน/ปัจจัยกำรผลิต/ไร่
ชนิด/จำนวน
1.1 ค่ำแรงงำน
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าดูแลรักษา
- ค่าเก็บเกี่ยว
1.2 ค่ำวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าปุ๋ย
- ค่าปราบศัตรูพืชและวัชพืช
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุ
รวมต้นทุน

2.2 ค่าวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าอาหาร
- ค่าปราบวัชพืช
รวมต้นทุน
3 - ค่าดูแล
- ค่าปุ๋ย
- ค่าตัดหญ้า
รวมต้นทุน
3 - ค่าดูแล
- ค่าปุ๋ย
- ค่าตัดหญ้า
รวมต้นทุน
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

ผลตอบแทน
รำคำ (บำท)

(บำท/หน่วย)

- ผลผลิตเฉลี่ย 600 ก.ก./ไร่
1,000
1,000 - ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้
500 ณ ไร่นา 12 บาท/ก.ก.
700
สรุปรายได้ต่อไร่ 2,500 บาท
300
600
200
200
200
4,700
- ผลผลิต 400 กิโลกรัม
2,100 - ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
10,000 - รายได้ 11,400 บาท
500
12,600
200
300
500
1,000
200
300
500
1,000
19,300

16
โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 3 ไร่ 2 งำน
นางวัลลี แก้วจิโน บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210
โทรศัพท์ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 3 ไร่ 2 งำน - ตำรำงวำ

สัญลักษณ์

ความหมาย

จานวน(ไร่/ตัว)

นาข้าว

2 ไร่

บ่อเลี้ยงปลาดุก

2 งาน (700ตัว)

กล้วยน้าว้า

2 งาน

ลาไย

2 งาน

17
ต้นทุนกำรผลิตพืช
นางวัลลี แก้วจิโน บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210

กิจกรรม
1.ข้าว

2. เลี้ยงปลาดุก

3. กล้วยน้าว้า

4. ลาไย

ปีที่
1

1

ต้นทุน/ปัจจัยกำรผลิต/ไร่
ชนิด/จำนวน
1.1 ค่ำแรงงำน
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าดูแลรักษา
- ค่าเก็บเกี่ยว
1.2 ค่ำวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าปุ๋ย
- ค่าปราบศัตรูพืชและวัชพืช
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุ
รวมต้นทุน

2.2 ค่าวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าอาหาร
- ค่าปราบวัชพืช
รวมต้นทุน
1 3.1 ค่าแรง
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าบารุงรักษา
3.2 ค่าวัสดุ
- ค่าปุ๋ย
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
รวมต้นทุน
3 - ค่าดูแล
- ค่าปุ๋ย
- ค่าตัดหญ้า
รวมต้นทุน
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

ผลตอบแทน
รำคำ (บำท)

(บำท/หน่วย)

- ผลผลิตเฉลี่ย 600 ก.ก./ไร่
1,000
1,000 - ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้
500 ณ ไร่นา 12 บาท/ก.ก.
700
สรุปรายได้ต่อไร่ 2,500 บาท
300
600
200
200
200
4,700
- ผลผลิต 400 กิโลกรัม
2,100 - ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
10,000 - รายได้ 11,400 บาท
500
12,600
- ผลผลิต 2,000 หวี/ปี
2,000 - ขายหวีละ 5-10 บาท
300 - กาไร 6,500 บาท/ไร่
500 (ไม่รวมขายใบ ขายปลีและหน่อ)
500
200
3,500
200
300
500
1,000
21,800

18
โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 3 ไร่
นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนแหวน บ้านเลขที่ 48 หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210
โทรศัพท์ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 3 ไร่ - งำน - ตำรำงวำ

สัญลักษณ์

ความหมาย

จานวน(ไร่/ตัว)

นาข้าว

2 ไร่

บ่อเลี้ยงปลาดุก

2 งาน (700ตัว)

กล้วยน้าว้า

1 งาน

เลี้ยงไก่พื้นเมือง

1 งาน

19
ต้นทุนกำรผลิตพืช
นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนแหวน บ้านเลขที่ 48 หมู่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210

กิจกรรม
1.ข้าว

2. เลี้ยงปลาดุก

3. กล้วยน้าว้า

4. ไก่พื้นเมือง

ปีที่
1

ต้นทุน/ปัจจัยกำรผลิต/ไร่
ชนิด/จำนวน
1.1 ค่ำแรงงำน
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าดูแลรักษา
- ค่าเก็บเกี่ยว
1.2 ค่ำวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าปุ๋ย
- ค่าปราบศัตรูพืชและวัชพืช
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุ
รวมต้นทุน

1

2.2 ค่าวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าอาหาร
- ค่าปราบวัชพืช
รวมต้นทุน
ปีที่ 3.1 ค่าแรง
1 - ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าบารุงรักษา
3.2 ค่าวัสดุ
- ค่าปุ๋ย
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
รวมต้นทุน
ปีที่ - ค่าอาหาร
1 - ค่าดูแล+วัคซีน
รวมต้นทุน
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

ผลตอบแทน
รำคำ (บำท)

(บำท/หน่วย)

- ผลผลิตเฉลี่ย 600 ก.ก./ไร่
1,000
1,000 - ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้
500 ณ ไร่นา 12 บาท/ก.ก.
700
สรุปรายได้ต่อไร่ 2,500 บาท
300
600
200
200
200
4,700
- ผลผลิต 400 กิโลกรัม
2,100 - ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
10,000 - รายได้ 11,400 บาท
500
12,600
- ผลผลิต 2,000 หวี/ปี
2,000 - ขายหวีละ 5-10 บาท
300 - กาไร 6,500 บาท/ไร่
500 (ไม่รวมขายใบ ขายปลีและหน่อ)
500
200
3,500
300
100
400
21,200

20
โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 3 ไร่
นางรัตนา ตันทา บ้านเลขที่ 57 หมู่ 7 บ้านนาเอี้ยง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210
โทรศัพท์ 089-9973022
พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 3 ไร่ – งำน - ตำรำงวำ

สัญลักษณ์

ความหมาย

จานวน(ไร่/ตัว)

นาข้าว

2 ไร่ 1 งาน

บ่อเลี้ยงปลาดุก

2 งาน (700ตัว)

กล้วยน้าว้า

1 งาน

21
ต้นทุนกำรผลิตพืช
นางรัตนา ตันทา บ้านเลขที่ 57 หมู่ 7 บ้านนาเอี้ยง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210

กิจกรรม
1.ข้าว

2. เลี้ยงปลาดุก

3. กล้วยน้าว้า

ปีที่
1

ต้นทุน/ปัจจัยกำรผลิต/ไร่
ชนิด/จำนวน
1.1 ค่ำแรงงำน
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าดูแลรักษา
- ค่าเก็บเกี่ยว
1.2 ค่ำวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าปุ๋ย
- ค่าปราบศัตรูพืชและวัชพืช
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุ
รวมต้นทุน

1

2.2 ค่าวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าอาหาร
- ค่าปราบวัชพืช
รวมต้นทุน
ปีที่ 3.1 ค่าแรง
1 - ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าบารุงรักษา
3.2 ค่าวัสดุ
- ค่าปุ๋ย
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
รวมต้นทุน
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

ผลตอบแทน
รำคำ (บำท)

(บำท/หน่วย)

- ผลผลิตเฉลี่ย 600 ก.ก./ไร่
1,000
1,000 - ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้
500 ณ ไร่นา 12 บาท/ก.ก.
700
สรุปรายได้ต่อไร่ 2,500 บาท
300
600
200
200
200
4,700
- ผลผลิต 400 กิโลกรัม
2,100 - ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
10,000 - รายได้ 11,400 บาท
500
12,600
- ผลผลิต 2,000 หวี/ปี
2,000 - ขายหวีละ 5-10 บาท
300 - กาไร 6,500 บาท/ไร่
500 (ไม่รวมขายใบ ขายปลีและหน่อ)
500
200
3,500
20,800

22
โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 5 ไร่
นายไสว เครือเกี้ยว บ้านเลขที่ 90 หมู่ 3 บ้านปงป่าป๋อ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210
โทรศัพท์ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 5 ไร่ - งำน - ตำรำงวำ

สัญลักษณ์

ความหมาย

จานวน(ไร่/ตัว)

นาข้าว

3 ไร่

บ่อเลี้ยงปลาดุก

2 งาน (700ตัว)

ลาไย

1 งาน

ปลูกผัก(พริก/มะเขือ)

1 งาน

เลี้ยงวัว

1 ไร่

23
ต้นทุนกำรผลิตพืช
นายไสว เครือเกี้ยว บ้านเลขที่ 90 หมู่ 3 บ้านปงป่าป๋อ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210

กิจกรรม
1.ข้าว

2. เลี้ยงปลาดุก

3. ลาไย

4. ปลูกผัก
5. เลี้ยงวัว

ปีที่
1

1

ต้นทุน/ปัจจัยกำรผลิต/ไร่
ชนิด/จำนวน
1.1 ค่ำแรงงำน
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าดูแลรักษา
- ค่าเก็บเกี่ยว
1.2 ค่ำวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าปุ๋ย
- ค่าปราบศัตรูพืชและวัชพืช
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุ
รวมต้นทุน

2.2 ค่าวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าอาหาร
- ค่าปราบวัชพืช
รวมต้นทุน
3 - ค่าดูแล
- ค่าปุ๋ย
- ค่าตัดหญ้า
รวมต้นทุน
1 - ค่าเมล็ดพันธ์
- ค่าปุ๋ย
รวมต้นทุน
1 - ค่าพันธุ์วัว
- ค่าวัคซีน
รวมต้นทุน
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

ผลตอบแทน
รำคำ (บำท)

(บำท/หน่วย)

- ผลผลิตเฉลี่ย 600 ก.ก./ไร่
1,000
1,000 - ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้
500 ณ ไร่นา 12 บาท/ก.ก.
700
สรุปรายได้ต่อไร่ 2,500 บาท
300
600
200
200
200
4,700
- ผลผลิต 400 กิโลกรัม
2,100 - ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
10,000 - รายได้ 11,400 บาท
500
12,600
200
300
500
1,000
40
60
100
40,000
500
40,500
58,900

24
โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 5 ไร่
นายเสาร์คา ปาระมี บ้านเลขที่ 5/2 หมู่ 7 บ้านแม่เลียง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210
โทรศัพท์ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 5 ไร่ - งำน - ตำรำงวำ

สัญลักษณ์

ความหมาย

จานวน(ไร่/ตัว)

นาข้าว

3 ไร่ 1 งาน

บ่อเลี้ยงปลาดุก

2 งาน (700ตัว)

ไก่พันธุ์พื้นเมือง

2 งาน

ไม้ผล(ลาไย/ขนุน/มะม่วง)

3 งาน

25
ต้นทุนกำรผลิตพืช
นายเสาร์คา ปาระมี บ้านเลขที่ 5/2 หมู่ 7 บ้านแม่เลียง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210

กิจกรรม
1.ข้าว

2. เลี้ยงปลาดุก

3. ไก่พื้นเมือง
4. ไม้ผล

ปีที่
1

1

ต้นทุน/ปัจจัยกำรผลิต/ไร่
ชนิด/จำนวน
1.1 ค่ำแรงงำน
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าดูแลรักษา
- ค่าเก็บเกี่ยว
1.2 ค่ำวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าปุ๋ย
- ค่าปราบศัตรูพืชและวัชพืช
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุ
รวมต้นทุน

2.2 ค่าวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าอาหาร
- ค่าปราบวัชพืช
รวมต้นทุน
1 - ค่าอาหาร
- ค่าดูแล+วัคซีน
รวมต้นทุน
3 - ค่าดูแล
- ค่าปุ๋ย
- ค่าตัดหญ้า
รวมต้นทุน
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

ผลตอบแทน
รำคำ (บำท)

(บำท/หน่วย)

- ผลผลิตเฉลี่ย 600 ก.ก./ไร่
1,000
1,000 - ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้
500 ณ ไร่นา 12 บาท/ก.ก.
700
สรุปรายได้ต่อไร่ 2,500 บาท
300
600
200
200
200
4,700
- ผลผลิต 400 กิโลกรัม
2,100 - ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
10,000 - รายได้ 11,400 บาท
500
12,600
300
100
400
200
300
500
1,000
18,700

26
โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 4 ไร่ 1 งำน
นายน้อย ปุกปะนันท์ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 4 บ้านนาไผ่ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210
โทรศัพท์ 098-7634866
พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 4 ไร่ 1 งำน - ตำรำงวำ

สัญลักษณ์

ความหมาย

จานวน(ไร่/ตัว)

จามจุรี

1 ไร่

บ่อเลี้ยงปลาดุก

2 งาน (700ตัว)

กล้วยน้าว้า

1 ไร่

ลาไย

1 ไร่

วัว

2 งาน

หมู

1 งาน
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ต้นทุนกำรผลิตพืช
นายน้อย ปุกปะนันท์ บ้านเลขที่ 7 หมู่ 4 บ้านนาไผ่ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210

กิจกรรม
1. ลาไย

ต้นทุน/ปัจจัยกำรผลิต/ไร่

ปีที่
3

ชนิด/จำนวน
- ค่าดูแล
- ค่าปุ๋ย
- ค่าตัดหญ้า
รวมต้นทุน

2. เลี้ยงปลาดุก

3. กล้วยน้าว้า

4. เลี้ยงวัว
5. เลี้ยงหมู

1

2.2 ค่าวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าอาหาร
- ค่าปราบวัชพืช
รวมต้นทุน
ปีที่ 3.1 ค่าแรง
1 - ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าบารุงรักษา
3.2 ค่าวัสดุ
- ค่าปุ๋ย
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
รวมต้นทุน
1 - ค่าพันธุ์วัว
- ค่าวัคซีน
รวมต้นทุน
2 - ค่าอาหาร
- เรือนโรง
- ค่าดูแลรักษา
รวมต้นทุน
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

ผลตอบแทน
รำคำ (บำท)

(บำท/หน่วย)

200
300
500
1,000
- ผลผลิต 400 กิโลกรัม
2,100 - ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
10,000 - รายได้ 11,400 บาท
500
12,600
- ผลผลิต 2,000 หวี/ปี
2,000 - ขายหวีละ 5-10 บาท
300 - กาไร 6,500 บาท/ไร่
500 (ไม่รวมขายใบ ขายปลีและหน่อ)
500
200
3,500
40,000
500
40,500
1,000
1,000
1,500
3,500
61,100
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โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ 4 ไร่
นางสาวมณีรัตน์ แก้วมา บ้านเลขที่ 113 หมู่ 10 บ้านนางอย ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210
โทรศัพท์ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 4 ไร่ - งำน - ตำรำงวำ

สัญลักษณ์

ความหมาย

จานวน(ไร่/ตัว)

นาข้าว

3 ไร่

บ่อเลี้ยงปลาดุก

2 งาน (700ตัว)

ลาไย

1 งาน

มะม่วง

1 งาน
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ต้นทุนกำรผลิตพืช
นางสาวมณีรัตน์ แก้วมา บ้านเลขที่ 113 หมู่ 10 บ้านนางอย ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลาปาง 52210

กิจกรรม
1.ข้าว

2. เลี้ยงปลาดุก

3. ลาไย

4. มะม่วง

ปีที่
1

1

ต้นทุน/ปัจจัยกำรผลิต/ไร่
ชนิด/จำนวน
1.1 ค่ำแรงงำน
- ค่าเตรียมดิน
- ค่าปลูก
- ค่าดูแลรักษา
- ค่าเก็บเกี่ยว
1.2 ค่ำวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าปุ๋ย
- ค่าปราบศัตรูพืชและวัชพืช
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุ
รวมต้นทุน

2.2 ค่าวัสดุ
- ค่าพันธุ์
- ค่าอาหาร
- ค่าปราบวัชพืช
รวมต้นทุน
3 - ค่าดูแล
- ค่าปุ๋ย
- ค่าตัดหญ้า
รวมต้นทุน
3 - ค่าดูแล
- ค่าปุ๋ย
- ค่าตัดหญ้า
รวมต้นทุน
รวมต้นทุนทั้งสิ้น

ผลตอบแทน
รำคำ (บำท)

(บำท/หน่วย)

- ผลผลิตเฉลี่ย 600 ก.ก./ไร่
1,000
1,000 - ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้
500 ณ ไร่นา 12 บาท/ก.ก.
700
สรุปรายได้ต่อไร่ 2,500 บาท
300
600
200
200
200
4,700
- ผลผลิต 400 กิโลกรัม
2,100 - ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
10,000 - รายได้ 11,400 บาท
500
12,600
200
300
500
1,000
200
300
500
1,000
19,300

6. สรุปรำยชื่อเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร
แบบสรุปรำยชื่อเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 ระดับจังหวัด
อำเภอเสริมงำม
ที่อยู่
ที่

ชื่อ - สกุล

เลขบัตรประชำชน

1

นายชัชวาล ก้อนแหวน

3520400294671

2

นางอัมพร โหม่งพุฒ

3

เลขที่

หมู่

ตำบล

200

1

ทุ่งงาม

3520400003298 45/14

1

ทุ่งงาม

นางฟองจันทร์ ขิงทอง

3520400061546

51

1

ทุ่งงาม

4

นางวัลลี แก้วจิโน

3520400001217

48/1

1

ทุ่งงาม

5

นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนแหวน

3520400061228

48

1

ทุ่งงาม

6

นางรัตนา ตันทา

3520400292491

57

7

7

นายไสว เครือเกี้ยว

3521000135411

90

3

8

นายเสาร์คา ปาระมี

3520400156733

5/2

7

9

นายน้อย ปุกปะนันท์

3520400170400

7

4

10

นางสาวมณีรัตน์ แก้วมา

3520400204053

113

10

ลงชื่อรับรอง

ลงชื่อ...........................................................
(นายประสาน พิอุทยั )
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
...................................................................................

เสริม
กลาง
เสริม
ขวา
เสริม
ขวา
เสริม
ซ้าย
เสริม
ซ้าย

พืน้ ที่
ทั้งหมด
อำเภอ (ไร่)
เสริม
งาม
เสริม
งาม
เสริม
งาม
เสริม
งาม
เสริม
งาม
เสริม
งาม
เสริม
งาม
เสริม
งาม
เสริม
งาม
เสริม
งาม

พืน้ ที่เข้ำร่วม
โครงกำร
(ไร่)

กิจกรรมที่จะดำเนินกำร
ชนิดพืชที่ปลูก/
สัตว์/ประมง

พืน้ ที่
(ไร่)

5

5

ปลาดุก

0.75

4.25

4.25

ปลาดุก

0.5

2

2

ปลาดุก

0.5

3.50

3.50

ปลาดุก

0.5

3

3

ปลาดุก

0.5

3

3

ปลาดุก

0.5

5

5

ปลาดุก

0.5

5

5

ปลาดุก

0.5

4.25

4.25

ปลาดุก

0.5

4

4

ปลาดุก

0.5
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พิกดั ขอบเขตพืน้ ที่ที่
ดำเนินกำร (x, y)

ควำมต้องกำร
สนับสนุนปัจจัย

X : 529434
Y : 1999842
X : 530014
Y : 2001005
X : 528757
Y : 2000782
X : 529779
Y : 2000908
X : 529809
Y : 2000480
X : 521708
Y : 1995632
X : 520015
Y : 2005613
X : 518900
Y : 2008731
X : 519940
Y : 1991076
X : 520286
Y : 1990874

พันธุ์ปลา 700 ตัว

ลงชื่อ...........................................................
(นางอุทยั วรรณ ศิริพล)
ตาแหน่ง เกษตรอาเภอเสริมงาม

พันธุ์ปลา 700 ตัว
พันธุ์ปลา 700 ตัว
พันธุ์ปลา 700 ตัว
พันธุ์ปลา 700 ตัว
พันธุ์ปลา 700 ตัว
พันธุ์ปลา 700 ตัว
พันธุ์ปลา 700 ตัว
พันธุ์ปลา 700 ตัว
พันธุ์ปลา 700 ตัว
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7. แผนกำรผลิตและปฏิทินกำรปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง
แผนการผลิต ปี 2560
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
พื้นที่ 5 ไร่ - งาน - ตารางวา (เฉพาะพื้นที่โครงการ)
ชื่อเกษตรกร นายชัชวาล ก้อนแหวน บ้านเลขที่ 200 หมู่ที่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง เบอร์โทรศัพท์ -

ที่

กิจกรรมเดิม

จานวนไร่ ที่

กิจกรรมที่
ปรับปรุง

จานวน
ไร่/ตัว

ปฏิทินการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง กิจกรรมที่ปรับปรุง
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1
2
3
4

สระน้ำ
เลี้ยงหมู
ลำไย
ข้ำวนำปี

0.75
0.25
0.50
3.50

1

เลี้ยงปลำดุก

ก.ค. ส.ค.

700

ก.ย.

ความต้องการสนับสนุน
ปัจจัย (2,100 บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พันธุ์ปลำดุก 700 ตัว

เกษตรกรผู้จัดทาแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาบล

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

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

(นายชัชวาล ก้อนแหวน)
ตาแหน่ง เกษตรกร
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

(นายไมตรี วุฒิการณ์)
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

แผนการผลิต ปี 2560
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แผนการผลิต ปี 2560
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน - ตารางวา (เฉพาะพื้นที่โครงการ)
ชื่อเกษตรกร นางอัมพร โหม่งพุฒ บ้านเลขที่ 45/14 หมู่ที่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง เบอร์โทรศัพท์ -

ที่

กิจกรรมเดิม

จานวนไร่ ที่

กิจกรรมที่
ปรับปรุง

จานวน
ไร่/ตัว

ปฏิทินการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง กิจกรรมที่ปรับปรุง
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1
2
3
4

ข้ำว
ไม้สัก
สระน้ำ
ลำไย

2
1
0.50
0.75

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ความต้องการสนับสนุน
ปัจจัย (2,100 บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พันธุ์ปลำดุก 700 ตัว
1

เลี้ยงปลำ

700

เกษตรกรผู้จัดทาแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาบล

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

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

(นางอัมพร โหม่งพุฒ)
ง เกษตรกร
แผนการผลิต ปีตาแหน่
2560
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

(นายไมตรี วุฒิการณ์)
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
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แผนการผลิต ปี 2560
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
พื้นที่ 2 ไร่ - งาน - ตารางวา (เฉพาะพื้นที่โครงการ)
ชื่อเกษตรกร นางฟองจันทร์ ขิงทอง บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง เบอร์โทรศัพท์ -

ที่

กิจกรรมเดิม จานวนไร่ ที่

กิจกรรมที่
ปรับปรุง

จานวน
ไร่/ตัว

ปฏิทินการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง กิจกรรมที่ปรับปรุง
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1
2
3
4

นำข้ำว
สระน้ำ
ลำไย
มะม่วง

1
0.50
0.25
0.25

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ความต้องการสนับสนุน
ปัจจัย (2,100 บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พันธุ์ปลำดุก 700 ตัว
1

เลี้ยงปลำ

700 ตัว

เกษตรกรผู้จัดทาแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาบล

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

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

(นางฟองจันทร์ ขิงทอง)
ตาแหน่ง เกษตรกร
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

(นายไมตรี วุฒิการณ์)
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
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แผนการผลิต ปี 2560
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
พื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน - ตารางวา (เฉพาะพื้นที่โครงการ)
ชื่อเกษตรกร นางวัลลี แก้วจิโน บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 1 บ้านแม่กดึ๊ ตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง เบอร์โทรศัพท์ -

ที่

กิจกรรมเดิม

จานวนไร่ ที่

กิจกรรมที่
ปรับปรุง

จานวน
ไร่/ตัว

ปฏิทินการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง กิจกรรมที่ปรับปรุง
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1
2
3
4

สระน้ำ
ทำนำ ปลูกข้ำว
กล้วย
ลำไย

0.50
2
0.50
0.50

1 เลี้ยงปลำ

ก.ค. ส.ค.

700 ตัว

ก.ย.

ความต้องการสนับสนุน
ปัจจัย (2,100 บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พันธุ์ปลา 700 ตัว

เกษตรกรผู้จัดทาแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาบล

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

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

(นางวัลลี แก้วจิโน)
ตาแหน่ง เกษตรกร
แผนการผลิ
ต
ปี
วันที่ 1 เดื2560
อน สิงหาคม พ.ศ.2560

(นายไมตรี วุฒิการณ์)
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
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แผนการผลิต ปี 2560
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
พื้นที่ ….. ไร่ ..... งาน ….. ตารางวา (เฉพาะพื้นที่โครงการ)
ชื่อเกษตรกร นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนแหวน บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 บ้านแม่กึ๊ด ตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง เบอร์โทรศัพท์ .....

ที่

กิจกรรมเดิม

จานวนไร่ ที่

กิจกรรมที่
ปรับปรุง

จานวน
ไร่/ตัว

ปฏิทินการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง กิจกรรมที่ปรับปรุง
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1
2
3
4

ทำนำ
สระน้ำ
กล้วย
เลี้ยงไก่พื้นเมือง

2
0.50
0.25
0.25

ก.ค. ส.ค.

ความต้องการสนับสนุน
ปัจจัย (2,100 บาท)

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พันธุ์ปลาดุก 700 ตัว
1
2
3

เลี้ยงปลา

700 ตัว

เกษตรกรผู้จัดทาแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาบล

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

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

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนแหวน)
ตาแหน่ง เกษตรกร
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

(นายไมตรี วุฒิการณ์)
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

แผนการผลิต ปี 2560

36
แผนการผลิต ปี 2560
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
พื้นที่ 3 ไร่ – งาน - ตารางวา (เฉพาะพื้นที่โครงการ)
ชื่อเกษตรกร นางรัตนา ตันทา บ้านเลขที่ 57 หมูท่ ี่ 7 บ้านนาเอี้ยง ตาบลเสริมกลาง อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง เบอร์โทรศัพท์ 089-9973022

ที่

กิจกรรมเดิม

จานวนไร่ ที่

กิจกรรมที่
ปรับปรุง

จานวน
ไร่/ตัว

ปฏิทินการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง กิจกรรมที่ปรับปรุง
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1
2
3

สระน้ำ
ปลูกข้ำว
มะละกอ

0.5
2.25
0.25

1

เลี้ยงปลำ

700 ตัว

2

ปลูกกล้วย

0.25 ไร่

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ความต้องการสนับสนุน
ปัจจัย (2,100 บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พันธุ์ปลำดุก 700 ตัว

เกษตรกรผู้จัดทาแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาบล

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

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

(นางรัตนา ตันทา)
ตาแหน่ง เกษตรกร
แผนการผลิ
ต
ปี
วันที่ 1 เดื2560
อน สิงหาคม พ.ศ.2560

(นายประสาน พิอุทัย)
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

37
แผนการผลิต ปี 2560
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
พื้นที่ 5 ไร่ - งาน - ตารางวา (เฉพาะพื้นที่โครงการ)
ชื่อเกษตรกร นายไสว เครือเกี้ยว บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 3 บ้านปงป่าป๋อ ตาบลเสริมขวา อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง เบอร์โทรศัพท์ -

ที่

กิจกรรมเดิม

จานวนไร่ ที่

กิจกรรมที่
ปรับปรุง

จานวน
ไร่/ตัว

ปฏิทินการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง กิจกรรมที่ปรับปรุง
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1
2
3
4
5

สระน้า
นาข้าว
ลาไย
พืชผัก
เลี้ยววัว

0.50
3
0.25
0.25
1

1 เลี้ยงปลา

ก.ค. ส.ค.

700 ตัว

ความต้องการสนับสนุน
ปัจจัย (2,100 บาท)

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พันธุ์ปลาดุก 700 ตัว

เกษตรกรผู้จัดทาแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาบล

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

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

(นายไสว เครือเกี้ยว)
ตาแหน่ง เกษตรกร
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

(นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคา)
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

38
แผนการผลิต ปี 2560
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
พื้นที่ 5 ไร่ - งาน - ตารางวา (เฉพาะพื้นที่โครงการ)
ชื่อเกษตรกร นายเสาร์คา ปาระมี บ้านเลขที่ 5/2 หมู่ที่ 7 บ้านแม่เลียง ตาบลเสริมขวา อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง เบอร์โทรศัพท์ -

ที่

กิจกรรมเดิม

จานวน ที่
ไร่

กิจกรรมที่
ปรับปรุง

จานวน
ไร่/ตัว

ปฏิทินการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง กิจกรรมที่ปรับปรุง
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1
2
3
4

สระน้า
ทานา
เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ไม้ผล

0.50
3.25
0.50
0.75

1 เลี้ยงปลา
2
3
4

ก.ค. ส.ค.

700 ตัว

ความต้องการสนับสนุน
ปัจจัย (2,100 บาท)

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พันธุ์ปลาดุก 700 ตัว

เกษตรกรผู้จัดทาแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาบล

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

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

(นายเสาร์คา ปาระมี)
ตาแหน่ง เกษตรกร
แผนการผลิ
วันที่ ต1 ปีเดื2560
อน สิงหาคม พ.ศ.2560

(นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคา)
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

39
แผนการผลิต ปี 2560
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน - ตารางวา (เฉพาะพื้นที่โครงการ)
ชื่อเกษตรกร นายน้อย ปุกปะนันท์ บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 4 บ้านนาไผ่ ตาบลเสริมซ้าย อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง เบอร์โทรศัพท์ -

ที่

กิจกรรมเดิม

จานวนไร่ ที่

กิจกรรมที่
ปรับปรุง

จานวน
ไร่/ตัว

ปฏิทินการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง กิจกรรมที่ปรับปรุง
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1
2
3
4
5
6

จามจุรี
เลี้ยงสุกร
เลี้ยงวัว
ปลูกกล้วย
ลาไย
สระน้า

1
0.25
0.50
1
1
0.50

ก.ค. ส.ค.

ความต้องการสนับสนุน
ปัจจัย (2,100 บาท)

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พันธุ์ปลาดุก 700 ตัว

1 เลี้ยงปลา

700 ตัว

เกษตรกรผู้จัดทาแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาบล

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

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

(นายน้อย ปุกปะนันท์)
ง เกษตรกร
แผนการผลิต ปีตาแหน่
2560
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

(นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคา)
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

40
แผนการผลิต ปี 2560
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน
พื้นที่ 4 ไร่ - งาน - ตารางวา (เฉพาะพื้นที่โครงการ)
ชื่อเกษตรกร นางสาวมณีรตั น์ แก้วมา บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 10 บ้านนางอย ตาบลเสริมซ้าย อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง เบอร์โทรศัพท์ -

ที่

กิจกรรมเดิม

จานวนไร่ ที่

กิจกรรมที่
ปรับปรุง

จานวน
ไร่/ตัว

ปฏิทินการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์/ประมง กิจกรรมที่ปรับปรุง
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1
2
3
4

สระน้า
ปลูกข้าว
ลาไย
มะม่วง

0.50
3
0.25
0.25

1

เลี้ยงปลา

ก.ค. ส.ค.

700 ตัว

ความต้องการสนับสนุน
ปัจจัย (2,100 บาท)

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พันธุ์ปลาดุก 700 ตัว

เกษตรกรผู้จัดทาแผนการผลิต

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาบล

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

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

(นางสาวมณีรตั น์ แก้วมา)
ตาแหน่ง เกษตรกร
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

(นายถนอมศักดิ์ ชัยยาคา)
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

41
8. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดาเนินงานของโครงการ
- เกษตรกรมีพื้นที่เป็นแปลงขนำดเล็ก หลำยแปลงและไม่ติดต่อกัน ทาให้ยากแก่การจัดสรรและแบ่ง
สัดส่วนพื้นที่ทาการเกษตรให้มีความหลากหลาย
9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
- กิจกรรมบำงส่วนเป็นกิจกรรมที่เกษตรกรทำอยู่แล้วทำงสำนักงำนเกษตรอำเภอเสริมงำมเข้ำไป
สนับสนุนด้ำนควำมรู้และปัจจัยกำรผลิตบำงส่วนที่เกษตรกรขำด

ภำคผนวก

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

กำรรับมอบปัจจัยกำรผลิต

แปลงเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

แปลงเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร

