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ค าน า 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ประกอบด้วย กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม
เกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีนโยบายให้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีความเหมาะสมและสามารถเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้  ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานฯ นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ได้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาคผนวก  
           แบบฟอร์ม 1 แบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 12 
           แบบฟอร์ม 2 แบบสรุปจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 14 
           แบบฟอร์ม 3 แบบสรุปข้อความต้องการของประชาชนทางด้านการเกษตร 15 
           ตวัอยา่งผังแปลง 16 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1  
 

รายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต ิ

ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 
 

1. หลักการเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา
เกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ าในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
โดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ า กรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอใน
การเพาะปลูก 

เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้น้ าและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่         
เน้นถึงเกษตรกรรายย่อยท่ีมีที่ดินจ านวนน้อย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ สามารถผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค     
ตลอดทั้งปี มีพืชผักและอาหารโปรตีนจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลา เป็นต้น ไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี            
แนวพระราชด าริ “ ทฤษฎีใหม่” ได้ก าหนดการจัดแบ่งพ้ืนที่เป็น 30-30-30-10 ดังนี้ คือ ขุดสระ ร้อยละ 30 
ปลูกข้าว ร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่/พืชสวน ร้อยละ 30 และท่ีอยู่อาศัย ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

ดังนั้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง 
ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ จัดท าโครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่  โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 882 อ าเภอ ๆ ละ 80 ราย รวมทั้งสิ้น 
70,560 ราย ครอบคลุมทุกอ าเภอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิติเกษตรกรให้มีกินมีใช้ ลดหนี้สิน โดยมีหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การสนับสนุน  

2.วัตถุประสงค ์
   1. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเกษตร
ทฤษฏีใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อประกอบอาชีพได้ 
  2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ข้ันที่ 1 และ สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 ได้ต่อไป 

 
3. เป้าหมาย 

      เกษตรกรที่สนใจได้รับการแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรให้น าเกษตรทฤษฎีใหม่ไป
ปฏิบัติในการท าการเกษตร จ านวน 70,560 ราย ใน 882 อ าเภอ   

 



4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
      ช่วงที่ 1 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560  
      ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการต่อเนื่อง และติดตามประเมินผลทุกปี 

5. แหล่งบประมาณ 
       ทุกหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

ถูกน าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย    
   6.2 เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท ามาหากิน  
การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว  
 

 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2  
 

แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหมฯ่ 
 

2.1  Road Map 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Action Plan 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 6-10 13-17 20-24  24-1  4-8  11-15 18-22 25-29  1-5  8-12  15-19  22-26  29-2  5-9  12-16  19-23 26-30

1. ชี้แจงแนวทางแก่ผู้ปฏิบตังิาน ผู้บริหาร กษ.และ SC -    แบบฟอร์มที ่1
-   แบบฟอร์มที ่2
-   หลกัเกณฑ์การ
แบง่กลุม่เกษตรกร

3. จัดกลุม่เกษตรกรทีเ่ข้าร่วม
โครงการ และแบง่หน้าทีค่วาม
รับผิดขอบ

SC -    แบบฟอร์มที ่3

SC
สว่นกลางสนับสนุน

6.  การรวมกลุม่ กสส. สศก.
สว่นกลาง (ผต.) เขต และ

จงัหวัด(สศก.ประเมินภาพรวม)

หมายเหต ุคณะกรรมการขับเคลือ่นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบด็เสร็จ (Single Command : SC )

แผนปฏบิตังิานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏใีหม ่เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัว 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบตัคิรบ 70 9 มถุินายน 2559

สงิหาคม

เกษตรกรและ SC

กรกฎาคม

5. หน่วยงานใหก้ารสนับสนุน
ตามความเหมาะสม

7. การตดิตามประเมินผล

SC

หมายเหตุป ี2559
กันยายนมิถุนายน

2. การส ารวจเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ อ าเภอละ 
80 ราย

4.  การจัดท าผังแปลงเกษตร
ทฤษฎีใหม่และวางแผนท า
เกษตรทฤษฎีใหม่

ขัน้ตอน
ป ี2560

ชว่งเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ



2.3 รายละเอียดการด าเนินการแต่ละขั้นตอน 
 

ขั้นตอนที่ 1 ชี้แจงแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

               1.1 ระดับกระทรวง 
                        ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองประสานงานโครงการพระราชด าริจัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ผ่านการประชุม Video Conference ในวัน
จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 124  

               1.2 ระดับจังหวัด 
   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ในจังหวัดเข้าร่วมการประชุม Video Conference ในวัน
จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด  

 

ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ อ าเภอละ 80 ราย  

                 2.1 ระดับกระทรวง 
      1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองประสานงานโครงการพระราชด าริ 
จัดท าแบบฟอร์มที่ 1 แบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่  และส่งให้
หน่วยงานในระดับจังหวัดด าเนินการ 
           2) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
      3) จัดกิจกรรมแถลงข่าว  
 

                 2.2 ระดับจังหวัด 

                        1) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ  (Single 
Command) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และแบ่งงานเพ่ือลงส ารวจกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ 

    2) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ  (Single 
Command) ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ 1 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 3 จัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

               3.1 ระดับจังหวัด 

    คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command) ด าเนินการจัดแบ่งกลุ่มเกษตรกร 
     1) น ารายชื่อ เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ  มาจัดกลุ่มตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

   กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่มีบ่อน้ า ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ไม่สมบูรณ์ ต้องการพัฒนา 
             กลุม่ที ่2 เกษตรกรที่มีบ่อน้ า แต่ยังไม่เคยท าการเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่หรือท า

แล้วแต่ระบบน้ าไม่พอ  
     กลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ยังไม่พร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน/ยังไม่เคยท าการเกษตร 

ผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่ 
 2) แบ่งจ านวนเกษตรกรให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ตามแบบฟอร์ม 2 แบบสรุปจ านวน

เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ  โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานลง
พ้ืนที่จัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และวางแผนท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

  3) จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม 2 ให้กองประสานงานโครงการพระราชด าริ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรูปไฟล์ Excel ทาง Email : moac_project@yahoo.com หรือ 

moac_project@hotmail.com เท่านั้น ภายใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2559  

                 3.2 ระดับกระทรวง 

   กองประสานงานโครงการพระราชด าริ  ด าเนินการ 
   1) รวบรวมแบบฟอร์มที่ 2 และสรุปข้อมูลแยกเป็นรายกรม/ส านักงาน  
   2) จัดส่งข้อมูล ตาม 1)  ให้หน่วยงานระดับกรม/ส านักงาน ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2559  
   3) หน่วยงานระดับกรม/ส านักงาน สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของหน่วยงานใน

ระดับพ้ืนที่  

ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และวางแผนท าเกษตรทฤษฎีใหม่  

               4.1 ระดับจังหวัด 

     1)  SC ด าเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่และการจัดท าผังแปลง  
     2)  SC จัดท า Action Plan เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการลงพื้นที่จัดท าผังแปลงฯ และแผนฯ  
      3)  หน่วยงานในภูมิภาคแต่ละหน่วยงาน สรุปความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย ตาม
แบบฟอร์ม 3 แบบสรุปความต้องการของเกษตรกรตามกิจกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่  โดยแยกกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 
และ กลุ่ม 3 และส่งข้อมูลให้หน่วยงานระดับกรม/ส านักงาน เพื่อจัดท าโครงการเพื่อสนับสนุนต่อไป  

- กลุ่มท่ี 1 ด าเนินการจัดท าผังแปลงและแผนฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม 2559 
- กลุ่มท่ี 2 - 3 ด าเนินการจัดท าผังแปลงและแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 



4.2 ระดับกรม/ส านักงาน 

         1)  รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ 3 และสรุปจ านวนความต้องการของเกษตรกร
เป้าหมายทั้งประเทศ 

   

ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม  

               5.1 ระดับกรม/ส านักงาน 

             1) น าข้อมูลจาก 4.1 มาจัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมเกษตรทฤษฏี
ใหม่  (โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้พิจารณาสนับสนุนความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย กลุ่มที่ 1 
เป็นอันดับแรก) 

  2) น าข้อมูลความต้องการของเกษตรฯ ในส่วนที่เหลือ (กลุ่มท่ี 1 – กลุ่มที่ 3) เป็นเป้าหมาย
ในการจัดท าโครงการเพื่อให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

               5.2 ระดับจังหวัด 

                      หนว่ยงานในระดบัภูมิภาคด าเนนิการให้การสนับสนุนเกษตรกรเป้าหมายฯ ตามความ
เหมาะสม/ตามท่ีได้รับการพิจารณาจัดสรรจากหน่วยงานระดับกรม/ส านักงาน หรือตามภารกิจของหน่วยงาน 

 
ขั้นตอนที่ 6  การรวมกลุ่ม    

               6.1 ระดับจังหวัด 

  SC ประเมินศักยภาพในการรวมกลุ่มของเกษตรกรเป้าหมาย หากสามารถรวมได้ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการรวมกลุ่ม และพัฒนาต่อยอดต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 7  การติดตามประเมินผล    

               7.1 ระดับกระทรวง 

    ผู้ตรวจราชการกระทรวง ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมฯ  
     7.2 ระดับกรม/ส านักงาน 

    หน่วยงานระดับกรม/ส านักงาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมฯ  
       7.3 ระดับจังหวัด  

    SC ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมฯ 



 

 
แบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................อาย.ุ................................ปี 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.......................................................................................หมายเลขโทรศัพท์............................... 

 ที่อยู่ บ้านเลขที.่.......................หมู่ที.่...................ต าบล.................................อ าเภอ..........................จังหวัด........................ 

 กรุณาท าเครื่องหมาย / ในช่อง  และกรอกข้อมูลในช่องว่างตามความเป็นจริง 

ข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกร รายละเอียด 

1. ขนาดพื้นท่ีทั้งหมดของเกษตรกร เนื้อท่ี …..……..…. ไร่ …..……..…. งาน …..……..…. วา …..……..…. 

2. ประเภทเอกสารสิทธ์ิของพื้นที่
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่

 ส.ป.ก. 4-01    สัญญาเช่า      สัญญาเช่าซื้อ     โฉนด        
 นส.2             นส.3            นส.4              นส.5              อ่ืนๆ  

3. ขนาดพื้นท่ีที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่

เนื้อท่ี …..……..…. ไร่ …..……..…. งาน …..……..…. วา …..……..…. 

4. ในพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหมม่ีแหล่งน้ าเพื่อ
การเพาะปลูกหรือไม ่

 บ่อของตนเอง       จ านวน........... บ่อ ขนาดบ่อ กว้าง ......... ยาว ......... ลึก ........... 
 บ่อของพัฒนาท่ีดิน  ขนาดบ่อ  กว้าง ......... ยาว ......... ลึก ........... 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ   ขนาดบ่อ  กว้าง ......... ยาว ......... ลึก ...........  
 บ่อน้ าบาดาล         ขนาดลึก ...........        อื่นๆ ระบุ ................................... 

5. มีนาข้าวท่ีสามารถผลิตข้าวได้
เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี 

 มีนาข้าว  จ านวน............... แปลง/ไร่         ไม่มีนาข้าว         

6. ในพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ มีการปลูกพืช
หลากหลายชนิด 

 มีการปลูกพืช   ไม่มีการปลูกพืช 
ถ้ามี  ไม้ผล ได้แก่........................................................................... 
       ไมย้นืตน้ ไดแ้ก่...................................................................... 
       พืชไร ่ไดแ้ก่........................................................................... 
       พืชผกั ไดแ้ก่.......................................................................... 
       พืชสมนุไพร ไดแ้ก่................................................................. 

7. มีการเลี้ยงสัตว์  มีการเลี้ยงสัตว ์สัตว์บก/สัตว์น้ า                 ไม่มีการเลี้ยงสัตว ์  
ถ้ามี  สัตว์บก ได้แก่........................................................................ 
       สตัว์น้ า ไดแ้ก่........................................................................ 

8. ที่อยู่อาศัยในที่ดินตามข้อ 1  ม ี                 ไม่มี      

9. ผ่านการอบรมหลักสูตร 
 

 เกษตรทฤษฎีใหม่    เศรษฐกิจพอเพียง     บัญชีครัวเรือน                        
 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................... 

10. เป็นสมาชิกของกลุ่ม  กลุ่มสหกรณ์          กลุ่มประมง       กลุ่มปศุสัตว ์    กลุ่มผู้ใช้น้ า           
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่ม ธ.ก.ส.       กลุ่มเกษตรกร   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร      
 อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................. 

11. สถานภาพของเกษตรกร  เกษตรกรรุ่นใหม่      ประมงอาสา      ปศุสัตว์อาสา    หมอดินอาสา    
 อาสา ส.ป.ก.          ครูบัญชีอาสา     อ่ืนๆ ระบุ............................ 

12. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี เห็นสมควรจัดเกษตรกรอยู่ในกลุ่ม 
 กลุ่มที่ 1                กลุ่มที่ 2          กลุ่มที่ 3 

 

 ลงช่ือ ........................................................   ลงช่ือ.........................................................            
       (.........................................................)                            (.........................................................)  
 วันท่ี............................................................                     วันท่ี............................................................  
            เกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ                                      เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  

แบบฟอร์มที่ 1 



 

 
 

 

 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม

รวม

เจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมูล 

แบบฟอร์ม 2

เบอรโ์ทรประสาน..............................................................................
ชื่อ.....................................................................................นามสกุล..............................................................................................         

E-mail :...........................................................................................................

กข. ชป. ตส. ปม.

ต าแหน่ง.........................................................................

ราย
กสส. มม. สปก.

จังหวดั...........................................
ปศ. พด. วก. กสก.

อ าเภอ

                     แบบสรุปจ านวนเกษตรกรที่เขา้ร่วมกิจกรรม ฯ



 

แบบฟอร์มที ่3

ดา้นพืช ดา้นประมง ดา้นปศุสัตว์ ดา้นอ่ืนๆ
กลุ่มที่ 1 1

2
3
4
5

กลุ่มที่ 2 1
2
3
4
5

กลุ่มที่ 3 1
2
3
4
5

เจ้าหน้าที่บนัทึกขอ้มลู
ต าแหน่ง.......................................................................................
E-mail: …………………………………………………………….........................................………..

เบอร์โทร....................................................................

ความตอ้งการของประชาชน
จ านวนพ้ืนที ่(ไร่)

รวม

รวม

รวม

รวม

                     แบบสรุปความตอ้งการของเกษตรกรตามกิจกรรมเกษตรทฤษฏใีหม่
จังหวัด...........................................

กลุ่ม ชื่อ - นามสกุล

ชือ่.........................................................นามสกุล..................................................................





 
 


