


  

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

วิกฤตเศรษฐกิจพากัน
กักตุนอาหารน าไปสู่ภาวะ

ขาดแคลนอาหาร 

กลุ่มแรงงานกลับภูมิล าเนา 
ขาดรายได้เพื่อการด ารงชีพ 

ตกงาน 

การฟื้นฟูประเทศไทย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

อย่างเร่งด่วน 

อาหารปัจจัยพื้นฐาน
ของมนุษย์ 

น้อมน าหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ บรรเทาปัญหาการ

ว่างงาน 

มีทางเลือก มีอาหาร  
  มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ 

วิถีชีวิตพอเพียง   ทาง
รอดของเกษตรกรไทย 

ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 

สร้างความแข็งแกร่ง
ให้เศรษฐกิจระยะยาว 

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ในท้องถิ่นมีความม่ันคงใน
การเป็นแหล่งผลิตอาหาร 

1. หลักการและเหตุผล 
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2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลกัเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมของพื้นที่ 

1) 

เพ่ือเพ่ิมพื้นที่เก็บกักน้ าส าหรับท าการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 2) 

เพ่ือฟื้นฟูภาคการเกษตร และการจ้างงานภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดตอ่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้น
เกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพ่ิมรายได้ 

3) 
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          3. เป้าหมาย 

75 จังหวัด 
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• พัฒนาพื้นที่ 4,009 ต าบล  
• รวม 64,144 ราย  
• รายละไม่น้อยกว่า 3 ไร ่

เกษตรกร 

• 32,072 ราย 

จ้างงานระดับต าบล 



 
คณะกรรมการ
บริหารโครงการ 

 

1  
คุณสมบัติ
เกษตรกร 

 

2 

 
รับสมัคร
เกษตรกร 

 

3 

 
คัดเลือก
เกษตรกร 

 

4 

 
จ้างงาน 

ระดับต าบล 
 

5 

 
จัดท าคู่มือ 

 

6 

 
ฝึกอบรม
เกษตรกร 

 

7  
การปรับปรุง
แปลงเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
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การพัฒนาอาชีพ 
 

9 

 
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

13 

 
ให้ความรู้แก่
เกษตรกร 

อย่างต่อเนื่อง 
 

12 

 
เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารในการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

11 

 
ส่งเสริม

การตลาด 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

1. คณะกรรมการบริหารโครงการ 

กลบัสู่หน้าหลกั 



(1) ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือ
ทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

(2) มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี และมีสัญชาติไทย 
(3) พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ และเป็น

พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสทิธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของ
ทายาทของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และ
ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ 

(4) เจ้าของเอกสารสิทธิตามขอ้ (๓) ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินเพื่อด าเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี  

(5) ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. คุณสมบัติเกษตรกร 

 

กลบัสู่หน้าหลกั 
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3. การรับสมัครเกษตรกร 

กลบัสู่หน้าหลกั 



กลบัสู่หน้าหลกั 



4. การคัดเลือกเกษตรกร 

1 • พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลผู้สมัครกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

2 
• ตรวจสอบข้อมูลพื้นท่ีที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการของกรมพัฒนา

ที่ดินในการประเมินศักยภาพของพ้ืนที่และการกักเก็บน้ า  

3 • อาจก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

4 
• การพิจารณาผล ให้มีการบันทึกความเห็น เหตุผลในการตัดสิน และมติที่ประชุมให้

ชัดเจน 

5 
• พิจารณาข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยล าดับจากวันที่สมัคร และขึ้นบัญชีส ารอง

ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกเกินเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร  

6 • แจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบ เพื่อท าข้อตกลงรายละเอียด และเตรียมพ้ืนที่ส าหรับ
ด าเนินการต่อไป 

คณะท างานขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้คัดเลือก โดยการ  

กลับสู่หน้าหลกั 



5. จ้างงานระดับต าบล  
 

คุณสมบัติ 
จ้างงานระดบัต าบล 

(1) เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถ่ิน หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(2) อายุระหว่าง 18-60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย 
(3) วุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(4) มีที่พักอาศัยอยู่ในต าบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
(5) ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (smartphone) ฯลฯ 
(6) ไม่เป็นข้าราชการประจ า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการบ านาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง 

ลูกจ้างของกระทรวง กรม ที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน 

(7) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง 
(8) ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ต าบล 1 

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(9) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
กลบัสู่หน้าหลกั 



(1) สนับสนุนการวางแผนการผลิตแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และปฏิบัติงานร่วมกับ
เจ้าหน้าทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการด าเนินงานภายใต้โครงการฯ 

(2) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ต าบล พร้อมทั้งจัดท ารายงานเสนอส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด  

(3) น าความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถ่ายทอดสู่เกษตรกรในหมู่บ้านได้ และติดตามสถานการณ์การท า
การเกษตรทฤษฎีใหม่  

(4) ประสานเชื่อมโยงการท างาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้เข้าถึงระดับหมู่บ้าน 

(5) จัดท าแผนผลการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน 
(6) รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การด าเนินงานตามโครงการ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบ เดือนละ 1 ครั้ง  
(7) ประสานงานหรือร่วมประชุมกับคณะท างานขับเคลื่อนโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

อ าเภอ 
(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย 

5. จ้างงานระดับต าบล 

บทบาท
หน้าที่ 

กลบัสู่หน้าหลกั 
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การรับสมัครจ้างงาน 
ระดับต าบล 

กลบัสู่หน้าหลกั 



ใบสมัครจ้างงานระดับต าบล หนังสือรับรองการมีที่พักอาศัย
ในพื้นที ่

การรับสมัครจ้างงานระดับต าบล 



 การคัดเลือกผู้รับจ้างงาน 

คณะท างานขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้
คัดเลือก โดยการ  

1 • วิธีการคัดเลือกให้คณะท างานขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้ก าหนด  

2 
• เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก ให้คณะท างานขับเคลื่อนฯ ระดับ

อ าเภอ สามารถก าหนดให้เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับวิธีการ
คัดเลือกตามข้อ (1) 

3 
• การพิจารณาผล ให้มีการบันทึกความเห็น เหตุผลในการตัดสิน และมติ

ที่ประชุมให้ชัดเจน 

4 
• จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สอดคล้องกับเกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการ และปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละต าบล 

กลบัสู่หน้าหลกั 



กลบัสู่หน้าหลกั 



ส่วนที่ 1 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  ส่วนที่ 2 แนวทางการด าเนินงานโครงการ 1 ต าบล           
             1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 

2.1 การบริหารโครงการ 
2.2 การคัดเลือกเกษตรกร 
2.3 การจ้างงานระดับต าบล 
2.4 การสนับสนุนเกษตรกร 
2.5 การติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

กลบัสู่หน้าหลกั 

 6. จัดท าคู่มือ 



กลบัสู่หน้าหลกั 


