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5  ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

เร่ิมจากท าตามที่
ตนเองถนดั 1 อย่างก่อน

(เหมาะสมกับฐานะ) ท าให้ง่าย 
ลงทุนน้อย มีรายได้

ลองอย่างที่ 2, 3, ….

ขยายฐาน

Step Curve

เบ่งบานผล ความจนหาย

ชื่อโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

กลยุทธ์

แนวปฏิบัติ

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

เกษตรกร

 

รัฐ
(กษ.)

 

รัฐ
(กษ.)

พ.ค.- ก.ย 60

4,000 x 3-5 ≥10 
=21,000 cell

 882 x 3
= 2,646 cell

Cell เกิดใหม่
21,000 X 2
= 42,000

 Cell เกิดใหม่
2,646 X 2

= 5,292 cell

Cell ตน้ก าเนดิ
มาจาก 2 แนวทาง

แตก Cell

แตก Cell

ก.พ.- เม.ย. 601 2 3

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

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

แตก Cell

แตก Cell

ต.ค.- ธ.ค 60

แนวทางที่ 1

แนวทางที่ 2

ปราชญ์เกษตร
หรือเกษตรกร

ต้นแบบ

เอกชน สถาบัน
การศึกษา

เอกชน สถาบัน
การศึกษา

ศพก.หรือ
ศูนย์เรียนรู้ฯ

เกษตรกร

2 ก.พ. 60: 19.30

เป้าหมาย อย่างน้อย 70,000 ราย ภายใน ธันวาคม 2560 



 สร้างแรงบันดาลใจ
 แนะน า ช่วยเหลือ
 สร้างเกษตรกรต้นก าเนิด
 สร้างทายาทเกษตรกร
     (Cell แตกใหม)่

       สนับสนุน
 เทคนิค/วิชาการ
ปัจจัยการผลิต
ทุนทรัพย์ส าหรับตอบแทน
ปราชญ์/ทุนเริ่มต้นส าหรับ
เกษตรกรตามความจ าเป็น
จัดหาตลาดเพื่อเกษตรกร

 จัดกลุ่มเกษตรกรตามความพร้อม
 คัดเลือกปราชญ์เกษตรหรือ
เกษตรกรต้นแบบ หรือประธาน ศพก.
 เพิ่มพูนองค์ความรู้
 ส ารวจความต้องการของเกษตรกร
 ประสานขอรับการสนับสนุนตาม
ความต้องการของเกษตรกร
 ประสานหน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรทุกขั้นตอน
 ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตที่ 1, 2, 
3,…หลากหลาย
 ประเมินผล/ประมวลผล
 เปรียบเทียบผลก่อน/หลัง
ด าเนินการ
 เก็บสะสมภาพประกอบการท างาน
 แนะน าเกษตรกรท าบัญชี
 จัดหาตลาดเพื่อเกษตรกร

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

วิธีการขับเคลื่อน

สนับสนุน
เทคนิค/วิชาการ
นักศึกษาเป็นลูกมือ
ปราชญ์
นักศึกษาลงมือช่วย
เกษตรกร/เรียนรู้ร่วมกับ
เกษตรกร

         เกษตรกร
เริ่มจากท าตามท่ีตนเองถนัด 1 อย่าง  
    ก่อน(เหมาะสมกับฐานะ) ท าให้ง่าย
    ลงทุนน้อย มีรายได้
ลองอย่างที่ 2, 3, ….
ขยายฐาน
เบ่งบานผล ความจนหาย

สนับสนุน
สถาบันการศึกษา

(เป้าหมายรับผิดชอบตามเหมาะสม)

หลัก
ภาครัฐ

(เป้าหมายรับผิดชอบตามพ้ืนทีท่ี่รับมอบหมาย)

สนับสนุน
ภาคเอกชน

(เป้าหมายรับผิดชอบตามเหมาะสม)

ตัวช่วย 
ปราชญ์เกษตรหรือเกษตรกรตน้แบบ

หรือศพก.หรอืศนูย์เรียนรู้ ศก.พอเพียง
(เป้าหมายรับผิดชอบ1 : 3-5≥10) 

2 ก.พ. 60: 19.30



ผังเชื่อมโยงกิจกรรม+บทบาทของ 5 ประสาน (เกษตรกร  ปราชญ์เกษตร หรือเกษตรกรต้นแบบหรือประธาน ศพก.  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา)

2 ก.พ. 60: 19.30

จัดกลุ่มเกษตรกรเหมือนต าบล ก.ต าบล ข.

ต าบล ค.และ
ต าบลอ่ืนๆ จัดกลุ่มเกษตรกรเหมือนต าบล ก.

1 คน

1 คน

เกษตรกร
(Cell ตน้ก าเนิด)

เกษตรกร
(Cell แตกตวัคร้ังที่ 1)

เกษตรกร
(Cell แตกตวัคร้ังที่ 2)

ปราชญ์เกษตรหรือเกษตรกร
ต้นแบบหรือประธาน ศพก.

(1:3-5≥10)
ภาครัฐ

(ตามพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบ)
ภาคเอกชน

(ตามความเหมาะสม)
สถาบันการศึกษา
(ตามความเหมาะสม)

ต าบล 
ก.

ดแูลทั้งต าบลหรือ
หลายต าบลหรือ

ทั้งอ าเภอ
(อย่างน้อย 1 คน/อ าเภอ)

ดแูลทั้งอ าเภอหรือ
หลายอ าเภอหรือ
ทั้งจังหวัด หรือ
หลายจังหวัด

ดแูลทั้งจังหวัด
หรือหลายจังหวัด1 คน

พื้นที่



เกษตรกร
(Cell ตน้ก าเนิด)

เกษตรกร
(Cell แตกตวัคร้ังที่ 1)

เกษตรกร
(Cell แตกตวัคร้ังที่ 2) ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา

- สร้างแรงบันดาลใจ
- แนะน า ช่วยเหลือ
- สร้างเกษตรกรต้น
ก าเนิด
- สร้างทายาทเกษตรกร
(Cell แตกใหม่)

- จัดกลุ่มเกษตรกรตาม
ความพร้อม
- คัดเลือกปราชญ์เกษตร
หรือเกษตรกรต้นแบบ 
หรือประธาน ศพก.
- เพิ่มพูนองค์ความรู้
- ส ารวจความต้องการของ
เกษตรกร
- ประสานขอรับการ
สนับสนุนตามความ
ต้องการของเกษตรกร
- ประสานหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร
ทุกขั้นตอน
- ส่งเสริมกิจกรรมการผลิต
ที่ 1, 2, 3,…หลากหลาย
- ประเมินผล/ประมวลผล
- เปรียบเทยีบผลก่อน/
หลังด าเนินการ
- เก็บสะสมภาพ
ประกอบการท างาน
- แนะน าเกษตรกรท า
บัญชี
- จัดหาตลาดเพื่อ
เกษตรกร

สนับสนุน
1) เทคนิค/วิชาการ
2) ปัจจัยการผลิต
3) ทุนทรัพย์ส าหรับตอบ
แทนปราชญ์/ทุนเริ่มต้น
ส าหรับเกษตรกรตาม
ความจ าเป็น
4) จัดหาตลาดเพื่อ
เกษตรกร

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

ก.พ.60

- จัดกลุ่มเกษตรกร 
ปราชญ์/เกษตรกรต้นแบบ/
ประธาน ศพก.
- จัดวันนัดพบ 5 ประสาน
หารือการด าเนินงานระดับ
อ าเภอ
- สร้างแรงบันดาลใจ 
ระเบิดจากข้างใน
- ส ารวจความต้องการ
เกษตรเพ่ือจัดหาปัจจัยการ
ผลิต

- เกษตรกรลงมือท าในพ้ืนที่
- เร่ิมท าบัญชีฟาร์ม

ม.ีค.60

- เก็บเก่ียวผลผลิตกิน เหลือ
จ าหน่าย เก็บรายได้ครั้งที่ 1เม.ย.60

- ลองอย่างที่ 2
- ลองอย่างที่ 3

ม.ิย.60

- เก็บเก่ียวผลผลิตกิน 
เหลือจ าหน่าย เก็บรายได้
ครั้งที่ 2,3,…
- ท าบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง

พ.ค.60

- ขยายผล
- ท าบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง

- ขยายผล
- ท าบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง

- ขยายผล
- ท าบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง

ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่
เต็มรูปแบบ

เป็นเกษตรกรต้นแบบ/
ปราชญ์

-เก็บเก่ียวผลผลิตกิน เหลือ
จ าหน่าย เก็บรายได้ครั้งที่ 1
- เร่ิมท าบัญชีฟาร์ม

เร่ิมลงมือท าในพ้ืนที่ตนเอง 
ลองอย่างที่ 1

- ประกบเกษตรกร Cell 
ต้นก าเนิด
- ดู/ศึกษา/ร่วมท ากับ
เกษตรกร Cell ต้นก าเนิด
- เตรียมความพร้อมของ
ตนเอง
- SC ส ารวจความต้องการ/
ช่วยเหลือเตรียมพร้อมด้าน 
ดิน-น้ า-แผนการผลิต

ก.ค.60

ส.ค.60

ก.ย.60

ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

- ประกบเกษตรกร Cell 
ต้นก าเนิด
- ศึกษา
- เตรียมความพร้อมของ
ตนเอง

ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่
เต็มรูปแบบ

ระยะ
เวลา

เป็นเกษตรกรต้นแบบ/
ปราชญ์

ขยายผลสู่เกษตรทฤษฎีใหม่
เต็มรูปแบบ

- ขยายผล
- ท าบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง

- ขยายผล
- ท าบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง

- ขยายผล
- ท าบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง

- ลองอย่างที่ 2
- ลองอย่างที่ 3

เก็บเกี่ยวผลผลิตกินเหลอื
จ าหน่ายเก็บรายได้ครัง้ที่ 2,3,…

- เร่ิมลงมือท าในพ้ืนที่
ตนเอง ลองอย่างที่ 1
- เร่ิมท าบัญชีฟาร์ม

เก็บเก่ียวผลผลิตกิน เหลือ
จ าหน่าย เก็บรายได้ครั้งที่ 1

- ลองอย่างที่ 2

- ลองอย่างที่ 3

เก็บเกี่ยวผลผลิตกินเหลอื
จ าหน่ายเก็บรายได้ครัง้ที่ 2,3,…

- ขยายผล
- ท าบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง

- ขยายผล
- ท าบัญชีฟาร์มต่อเนื่อง

2 ก.พ. 60: 19.30

ปราชญ์เกษตรหรือเกษตรกร
ต้นแบบหรือประธาน ศพก.

(1:3-5≥10)

ผังเชื่อมโยงกิจกรรม+บทบาทของ 5 ประสาน (เกษตรกร  ปราชญ์เกษตร หรือเกษตรกรต้นแบบหรือประธาน ศพก.  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา)



3. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
(เพื่อนช่วยเพื่อน)

   2. เกษตรกรปรับ/เปลี่ยน 
พัฒนาตนเอง

แผนปฏิบัติงาน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

 1.บูรณาการเพื่อ
ก่อให้เกิด

1

1.1 ก าหนดผู้ร่วมบูรณา
การ
     ก าหนดตัวเกษตรกรกลุม่
พร้อมมากและก าหนดผูร้่วม
บูรณาการ 5 ประสาน
(เกษตรกร ปราชญ์เกษตรฯ 
จนท.ภาครฐั ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษา) 

1.2 พบปะสร้างการรบัรู้
   พบปะหารือระหว่าง 3
ประสานหลกั(เกษตรกร 
ปราชญเ์กษตร และจนท.
ภาครัฐ) เพื่อสรา้งการรับรู้
แนวทางของโครงการฯ และ
สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันใน
การขับเคลื่อน โดยต้อง
ระเบิดจากข้างใน

1.3 สร้างกิจกรรมการมสี่วน
ร่วมระดับประเทศ
   จัดงาน “5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายใน
หลวง” เพื่อเสริมพลังขับเคลื่อน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกษตรกร
ภาครัฐ
ปราชญ์
เอกชน

 สถาบันการ
ศึกษา

เกษตรกร
ภาครัฐ
ปราชญ์

เกษตรกร
ภาครัฐ
ปราชญ์
เอกชน

 สถาบันการ
ศึกษา

2.1 เพ่ิมพูนองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม่
    ปราชญ์เกษตรต้องช่วย
เพิ่มพูนองค์ความรู้ รวมถงึปรับ
วิธีคิด เปลี่ยนวิธีท าของ
เกษตรกรให้เข้าใจ และเข้าถึง 
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง
    
 2.2 การวิเคราะห์ตนเอง
และวางแผนการผลิตตาม
ศักยภาพ
   - จัดท าแผนการผลิต ใน
พื้นที่ตนเอง โดยเริ่มจากง่าย
อย่างที่ตนเองถนัดก่อน 
- ภาคเอกชนเข้ามาร่วมเพื่อ
วางแผนสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต /ให้ข้อมูลสนับสนุนด้าน
การตลาด และสนับสนุนการ
ด าเนินการของปราชญ์
 - จัดท าบัญชีครัวเรือน

เกษตรกร
ภาครัฐ
ปราชญ์

เกษตรกร
ภาครัฐ
ปราชญ์
เอกชน

ม.ค.-ก.พ. 60 2 3

3.1 ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการผลิต
    -ภาคเอกชนสนับสนุนการ
จัดหาปจัจัยการผลิตตามแผน
ที่เกษตรกรวางไว้ตามความ
เหมาะสม 
    - ภาครัฐสนับสนุนตาม
ภารกจิ
    - ปราชญ์เกษตร ให้ค าแนะน า
เป็นที่ปรกึษา ติดตามต่อเนื่อง

3.2 ส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมการผลิตท่ีหลากหลาย
   - ส่งเสรมิให้เกษตรกร
ด าเนินกิจกรรมการผลิตที่ง่าย
และหลากหลาย เน้นกจิกรรม
ที่เกิดการเกื้อกูลกันภายใน
ฟารม์ โดยด าเนินการตาม
ศักยภาพฐานะตนเอง ภายใต้
การแนะน าของปราชญ์เกษตร
   - จัดท าบัญชีครัวเรือน
ต่อเนื่อง

3.3 วางแผนการตลาด
      ประเมินปริมาณผลผลิต
และวางแผนการตลาดรองรบั

     4. ติดตาม/เยี่ยมเยียน/
ประเมินผล 

4.1 ติดตามเยี่ยมเยียน
(เพ่ือนเกษตรกร)
     ติดตามเยี่ยมเยียนอย่าง
เป็นเอกภาพ ก าหนดอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อเดือน ซึ่งอาจ
ด าเนินการในระดับบุคคล 
หรือระดับกลุ่มย่อยตามความ
เหมาะสม

4.2 ประเมินผล/ขยายผล
   - ประเมินความส าเร็จ : 
เพื่อใช้ในการปรับแผนปฏิบัติ
งานให้มีความเหมาะสม
ส าหรับเกษตรกรแตล่ะราย
   - ประเมินความยั่งยืน เพื่อ
ปรับแนวปฏิบัติให้เกษตรกร
สามารถขับเคลื่อนไปด้วย
ตนเองได้ในระยะยาว
   - ประเมินศักยภาพการ
เป็นCell ต้นก าเนิดเพื่อไป
ขยายผล
    

   

ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (Cell ต้นก าเนิด 21,000 ราย)

4ม.ีค.-เม.ย. 60 พ.ค.-ส.ค. 60
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เกษตรกร
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สถาบันการ
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สถาบันการ
ศึกษา

ก.ย.-ธ.ค. 60

22 ก.พ. 60: 12.30



การขับเคลื่อนตามกลุ่มเปา้หมายเกษตรกร (จ าแนกตามความพร้อม)
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

1 ก.พ.- เม.ย. 60 2 3พ.ค.- ก.ย. 60 ต.ค.- ธ.ค. 60

42,000 ราย21,000 ราย 7,000 รายหรือมากกว่า

ระยะเวลาการ
ขับเคลื่อน

เป้าหมาย/
การคัดเลือก

กลุ่ม                    
ความพรอ้ม

เกษตรกรกลุ่มท่ี 1
(พร้อมมาก)

เกษตรกรกลุ่มท่ี 2
(พร้อมปานกลาง)

เกษตรกรกลุ่มท่ี 3
(พร้อม)

เกณฑ์             
การคัดเลือก

ตัวเกษตรกร :
1) มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ถวาย
ในหลวง /เข้าใจหลกัทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสานอย่างมาก
2) พร้อมมากในการลงทุนในกิจกรรมเพิ่มเติม
ด้วยตนเองตามฐานะ
พ้ืนท่ี : 
1) Start Zero
2) แหล่งน้ าของตนเองใช้งานได้ตลอดปี
3) ปัจจัยพื้นที่ทีเ่กี่ยวข้องมีความพร้อม

ตัวเกษตรกร :
1)มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ถวาย
ในหลวง /เข้าใจหลกัทฤษฎีใหม่/เกษตร
ผสมผสาน
2) พร้อมลงทุนในกจิกรรมเพิ่มเติมบางส่วน
พ้ืนท่ี : 
1) Start Zero หรือท าเกษตรผสมผสาน/
ทฤษฎีใหม่อยู่แล้วบางส่วนแต่ไม่สมบรูณ์

ตัวเกษตรกร :
1) มีความสมัครใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง /มีความสนใจทฤษฎีใหม/่
เกษตรผสมผสาน 
2) พร้อมลงทุนในกจิกรรมเพิ่มเติม
เล็กน้อย
พื้นท่ี : 
1) Start Zero หรือท าเกษตรผสมผสาน/
ทฤษฎีใหม่อยู่แล้วบางส่วนแต่ไม่สมบรูณ์

หลักการ
ปฏิบัติกับ

กลุ่มเป้าหมาย

1) ความรู้เพิ่มเติม
2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการ
ท ากิจกรรมในแปลงที่หลากหลาย
3)เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิน/น้ าให้พร้อมขับเคลื่อนเพิ่มเติม
4) ส่งเสริมให้เกษตรกรท ากิจกรรมที่สามารถเก้ือกูล
กันภายในแปลง
5) มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ+ภาคเอกชน+ปราชญ์ 
เกษตรร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนระดับเข้มข้น

1) ความรู้เพิ่มเติม/เพิ่มแรงกระตุ้นจูงใจให้พร้อมใจ
ด าเนินการตามทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
2) ส่งเสริมกิจกรรมที่พร้อมลงทุนเพิ่มให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด/สนับสนุนเพิ่มเติมบางส่วน
3)มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ+ภาคประชารัฐร่วม
ขับ เคลื่อนและสนับสนุนระดับเข้มข้น
4) เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิน/น้ าให้พร้อมขับเคลื่อนเพิ่มเติม

1)ความรู้เพิ่มเติม/เพิ่มแรงกระตุ้นจูงใจให้พร้อมใจ
ด าเนินการตามทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
2) ส่งเสริมกิจกรรมที่พร้อมลงทุนเพิ่มให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด/สนับสนุนเพิ่มเติมบางส่วน
3)มอบหมายหน่วยรับผิดชอบ+ ภาคประชารัฐ
ร่วมขับเคลื่อนตามแผนด าเนินงานปกติ
4) เตรียมความพร้อมเกษตรกร/เตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิน/น้ าให้พร้อมขับเคลื่อนเพิ่มเติม

1) จังหวัดต้องจัดกลุม่และล าดับความส าคัญของเกษตรกรตามคุณสมบัติในแต่ละกลุม่ โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจติดตามความพร้อมของเกษตรกร
จ านวน 70,000 รายที่ด าเนินการแล้ว
2) จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติ “พร้อมมาก” ให้กระจายตัวในทุกต าบล/อ าเภอ  อย่างน้อยต าบลทีม่ีเกษตรกรร่วมโครงการ 
ต าบลละ 3-5 รายหรือตามความเหมาะสม

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



ความก้าวหน้าการขบัเคลื่อน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (Cell ต้นก าเนิด) จังหวัดสุพรรณบุรี

1 ก.พ.- เม.ย. 60 2 3พ.ค.- ก.ย. 60 ต.ค.- ธ.ค. 60

405 ราย214 ราย 132 ราย

ระยะเวลาการ
ขับเคลื่อน

ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (Cell ตน้ก าเนดิ)
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เฉลี่ยปราชญ์เกษตรฯ 1 : เกษตรกร 3 

ปราชญ์เกษตรหรือ
เกษตรกรตน้แบบ

หรือประธาน ศพก.

214 ราย 84 ราย

เกษตรกร
กลุ่มพรอ้มมาก

(Cell ต้นก าเนดิ)



แผนปฏิบตัิงาน “5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎใีหม่ ถวายในหลวง”
ประจ าเดือน มีนาคม  2560

20 ม.ีค. 60: 10.00

กิจกรรม แนวทาง ผู้ปฏิบัติ
เดือนเมษายน 2560

ส. 1
(1-4)

ส. 2
(5-11)

ส. 3
(12-18)

ส. 4
(19-25)

ส. 5
(26-31)

  1. พบปะ 5 ประสานใน
  พืน้ที่

  จดัพบปะหารือ 5 ประสาน โดย
   - ระดบัต าบลหรืออ าเภอ : การพบปะหารือ 3 ประสานหลกั  (เกษตรกร  
   ปราชญ์เกษตรฯ หน่วยงานรับผิดชอบหลกั)
   - ระดบัอ าเภอหรือจงัหวัด : การพบปะภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษาและ
ภาครัฐ (กษ.)

SC/หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกษตรกร/ปราชญ์เกษตร/เอกชน/

สถาบนัการศึกษา

  2. ปรับแนวคิด เปลีย่นวิธี
  ท าสร้างแรงบนัดาลใจ
  แก่เกษตรกร

   หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ อ านวยการให้ปราชญ์เกษตรฯ   ด าเนินการสร้าง
  แรงดลใจในการปรับแนวคิด เปลีย่นวิธีท า  สร้างแรงบนัดาลใจ  ให้เกษตรกรที่
  ร่วมโครงการปรับมาท าเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยอาจด าเนินการที่แปล     
  ของปราชญ์ เกษตรฯ  หรือที่แปลงเกษตรกรตามความเหมาะสม

เกษตรกร/ปราชญ์เกษตร/
หน่วยงานรับผิดชอบ 
(8 กรม 13 หน่วยงาน)

  3. จดัท าแผนการผลติ
 และ สนบัสนนุปัจจยั
 การผลติ

  เกษตรกรจดัท าแผนการผลิตที่เร่ิมจากง่ายๆ ก่อน โดยปราชญ์เกษตรฯ ให้ค า 
   ชีแ้นะ และหน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมความต้องการตามแผนการผลิตของ
  เกษตรกรแต่ละราย  เพื่อขอรับการสนบัสนนุจาก
    - หน่วยงานภาครัฐในพืน้ที่ตามภารกิจปกติของหน่วยงาน
    - ภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษา สนบัสนนุตามความเหมาะสม โดยใช้
  หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการพิจารณาสนบัสนนุ

SC/หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกษตรกร/ปราชญ์เกษตร/เอกชน/

สถาบนัการศึกษา

  4. เกษตรกรลงมือท า
  ตามแผนการผลติใน
แปลงตนเอง

   - เกษตรกรลงมือท าตามแผนการผลติในแปลงของตนเอง  โดยปราชญ์เกษตรฯ 
  และหน่วยงานรับผิดชอบดแูล ให้ค าแนะน า ในลกัษณะเพื่อนช่วยเพื่อน 
  - ติดตามเย่ียมเยียนเกษตรกร โดยปราชญ์เกษตรฯ และหน่วยงาน
  รับผิดชอบเพื่อเป็นที่ปรึกษา ในลกัษณะเพื่อนเกษตรกร

เกษตรกร/ปราชญ์เกษตร/
หน่วยงานรับผิดชอบ

  5. รายงานผล     รายงานผลความก้าวหน้าประจ าเดือนมีนาคม 2560 SC/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก  (Cell ตน้ก าเนดิ 21,000 ราย)



แผนปฏิบตัิงาน “5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎใีหม่ ถวายในหลวง”
ประจ าเดือน  มีนาคม  2560

20 ม.ีค. 60: 10.00

กิจกรรม แนวทาง ผู้ปฏิบัติ
เดือนเมษายน 2560

ส. 1
(1-4)

ส. 2
(5-11)

ส. 3
(12-19)

ส. 4
(20-25)

ส. 5
(26-31)

  6. แนะน าเกษตรกร
 ท าบญัชี

   - ให้หน่วยงานรับผิดชอบประสานส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ เพื่อขอรับ
   สมดุบญัชี และ/หรือนดัหมายเกษตรกรที่รับผิดชอบ (กลุ่มพร้อมมาก) เพื่อให้
   ค าแนะน าเร่ืองการจดัท าบญัชี

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(8 กรม 13 หน่วยงาน)

ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์

 7. ตรวจเย่ียมเกษตรกร    - จดัท าสมุดบนัทกึการตรวจเยี่ยมเกษตรกรให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย 2 สว่น 
  สว่นที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของเกษตรกร โดยเกษตรกรเป็นผู้บนัทกึเอง และสว่นที่ 2 
   ข้อมลูการติดตามเย่ียมเยียน โดยเจ้าหน้าที่/ปราชญ์เกษตร/ภาคเอกชน/
   สถาบนัการศึกษา เป็นผู้บนัทกึ

หน่วยงานรับผิดชอบ
 (8 กรม 13 หน่วยงาน)

  8. การจดัท าแฟ้มข้อมูล
  ของเกษตรกรที่ร่วม 
 โครงการ

   - จดัท าแฟ้มข้อมูล (Port Fllio) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเก็บไว้ที่หน่วยงาน
   รับผิดชอง 1 ชุด และสง่ให้ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั 1 ชดุ

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(8 กรม 13 หน่วยงาน)

ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก  (Cell ตน้ก าเนดิ 21,000 ราย)







14
13

3
4

10
6

14
6

8
6

48
64

32
27

40
36

56
27

30
45

0 10 20 30 40 50 60 70

เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช

ดอนเจดีย์
บางปลาม้า
ศรีประจันต์

สามชุก
หนองหญ้าไซ

อู่ทอง
ด่านช้าง

สองพี่นอ้ง

พร้อมปานกลาง

ปราชญ์

ความก้าวหน้าการขบัเคลื่อน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”
ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง จังหวัดสพุรรณบุรี

1 ก.พ.- เม.ย. 60 2 3พ.ค.- ก.ย. 60 ต.ค.- ธ.ค. 60

405 ราย214 ราย 132 ราย

ระยะเวลาการ
ขับเคลื่อน

 

เฉลี่ยปราชญ์เกษตรฯ 1 : เกษตรกร 5

405 ราย 84 ราย

ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง

ปราชญ์เกษตรหรือ
เกษตรกรตน้แบบ

หรือประธาน ศพก.

เกษตรกร
กลุ่มพรอ้ม
ปานกลาง



หมายเหตุ : 1. เกษตรกรที่จะเป็น cell แตกตัว 42,000 ราย ตามเป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงกับเกษตรกรต้นก าเนิดในหมู่บ้านหรืออ าเภอเดียวกัน อาจจะเป็นเกษตรกรสมัครใหม่ หรือเป็นเกษตรกร
                  ที่เลือกไว้แล้ว และอาจมีการจัดหาปราชญ์เกษตร หรือเกษตรกรต้นแบบ ที่มีจิตอาสามาเป็นตัวช่วยเกษตรกรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
               2. ให้ใช้แบบฟอร์มเดิมในการแจ้งข้อมูล มาที่ สป.กษ. 

แผนปฏิบตัิงาน “5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎใีหม่ ถวายในหลวง”
ประจ าเดือน  เมษายน 2560

20 ม.ีค. 60: 10.00

กิจกรรม แนวทาง ผู้ปฏิบัติ
เดือนเมษายน 2560

ส. 1
(1-8)

ส. 2
(9-15)

ส. 3
(16-22)

ส. 4
(23-30)

1. เกษตรกรลงมือท าตาม
แผนการผลิตในแปลง
ตนเอง

- เกษตรกรลงมือท าตามแผนการผลิตในแปลงของตนเอง หรือเริ่มเพิ่มกิจกรรมใน
แปลงให้หลากหลายขึ้น โดยปราชญ์เกษตรฯ และหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ให้
ค าแนะน า ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกษตรกร/
ปราชญ์เกษตร

2. การส่งเสริมการจัดท า
บัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมกับครูบัญชีอาสา ส่งเสริมการบันทึกบัญชีครัวเรือน/
บัญชีฟาร์ม ให้มีคุณภาพเพื่อใช้วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไป

เกษตรกร/ปราชญ์เกษตร/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/

ครูบัญชีอาสา

3. ติดตาม/เยี่ยมเยียน
เกษตรกร

-  ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาในการด าเนินกิจกรรมใน
แปลงเกษตรกร โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจประสบปัญหาภัยแล้ง 

SC /หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
ปราชญ์เกษตร/เอกชน/

สถาบันการศึกษา

4. ส ารวจเพื่อก าหนด
เป้าหมายเกษตรกร กลุ่ม 
Cell แตกตัว

1. SC และหน่วยงานรับผิดชอบเริ่มส ารวจหาเกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง ซ่ึงจะ
เป็น Cell แตกตัวครั้งที่ 1 (42,000 ราย) โดยส่งรายชื่อตามแบบที่ สป.กษ. ก าหนด 
ภายในวันที่ 25 เมษายน 60
2. น าเกษตรกรที่จะเป็น cell แตกตัว ครั้งที่ 1 มาเรียนรู้กับปราชญ์เกษตรหรือ
เกษตรกรต้นแบบ ร่วมกับเกษตรกร Cell ต้นก าเนิดในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน

SC/หน่วยงาน่ีรับผิดชอบ/
ปราชญ์เกษตร/

เกษตรกร Cell ต้นก าเนิด

5. รายงานผล รายงานผลความก้าวหน้าประจ าเดือนเมษายน 2560 ภายในวันที่  28  เมษายน 60
(ตัดยอดข้อมูล 25 เมษายน 60)

SC/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ขับเคลื่อนเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก (Cell ต้นก าเนดิ 21,000 ราย)











ตัวอย่าง
แผนผังกิจกรรมในแปลงเกษตรกรโครงการ

"5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง“

ชื่อเกษตรกร..............................................................................ท่ีอยู่เลขที่.................หมู่ที่.........ต าบล............................อ าเภอ........................จงัหวัด....................

21 ม.ีค. 60: 09.00

หมาย
เลข

กิจกรรม พื้นที่/จ านวน
โดยประมาณ

ปี 2560

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ผักสวนครัว(บริโภค) 2 ตร.ว.

2 คอกสัตว์: ไก่พ้ืนเมือง 10 ตัว

3 มะนาววงบ่อ 10 วง

4 คะน้า 20 ตร.ว.

5 กวางตุ้ง 20 ตร.ว.

6 ผักชี  ผักชี้ฝร่ัง 20 ตร.ว.

7 ผลไม้ 1 ไร่

 - มะม่วง(ปลูกไว้ก่อนแล้ว) 1 งาน

- มะยงชิด 1 งาน

- เงาะ 1งาน

- ล าใย 1 งาน

8 มะละกอ(รอบสระ) 30 ต้น

9 สระน้ า (ปลาตะเพียน นิล) 1 งาน

10 ท านาปี 5 ไร่

ปลูกพืชหลังนา 1 ไร่

11 โรงเพาะช า/ปุ๋ยหมัก 15 ตร.ว.

แปลงที.่.............   ขนาดพื้นที.่...........ไร่............งาน......................ตารางวา    ทีต่ั้งแปลง หมู่ที.่............. ต าบล.................................อ าเภอ.........................จังหวัด................................

1

1
4(คะน้า)

3(มะนาว)

7
(สวนผลไม้)

9
(สระน้ า)

10
(ท่ีนา)

2
(เล้าไก่)

5(กวางตุ้ง)

6(ผักชี)

8(มะละกอ)

11
โรงเพาะช า

บ้าน

4(คะน้า) 4(คะน้า)

5(กวางตุ้ง)

6(ผักชี)

5(กวางตุ้ง)

6(ผักชี)


