
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ 
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
…………………………………………………………………………. 

1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลง           
จากเกษตรเพ่ือยังชีพเป็นเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมหรือเกษตรเพ่ือค้าขาย ทำให้เกษตรกรต้องเปลี่ยนแปลง     
วิถีชีวิตและการสร้างผลผลิตที่เคยพ่ึงพาธรรมชาติเป็นการเกษตรที่พ่ึงพาสารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยว หรือเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันทั้งแปลง  
มุ่งเน้นการผลิตเพ่ือขายอย่างเดียว ซึ่งในระยะแรกได้ผลผลิตปริมาณมากและมีรายได้สูง แต่ในระยะยาว     
เมื่อผลผลิตมีปริมาณมากทำให้ราคาตกต่ำ หรือเกิดภัยทางธรรมชาติ ศัตรูพืชระบาดส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อย 
ต้นทุนสูง ทำให้มีหนี้สินเพิ่มพูนขึ้นตามมา 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี          
เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดเกษตรกร ได ้เล ็ง เห ็นความสำคัญของปัญหาดังกล ่าว จ ึงได ้กำหนด           
แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรปลอดภัย ทฤษฏีใหม่ในครัวเรือน พร้อมน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกาศเป็นนโยบาย โดยใช้ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริม        
ให้เกษตรกรได้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ  เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม      
ทางวิชาการให้มีความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับการจัดทำแปลงเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง        
และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล        
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้น้อมนำและปฏิบัติตามศาสตร์ของพระราชาแห่งพระบรมชนกนาถ ให้สามารถนำความรู้          
และประสบการณ์ที ่ได ้ร ับ ไปปฏิบ ัต ิจริงในแปลงไร่นาของตนเองจนเกิดผลผลิตที ่เพ ียงพอต่อการ         
เลี้ยงครอบครัว ส่วนที่เหลือสามารถนำไปขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได ้
  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานียังเปิดโอกาสและส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัด
อุทัยธานี ให้มีการพัฒนาแปลงไร่นาของตนเองเป็นไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริ จึงจัดให้มีการประกวดแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือชิง เงินรางวัล  
และโล่เกียรติยศ เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีการจัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่   
ตามแนวพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔0 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 17 ภายใต้
บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  (5) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔0 (4) บำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้เกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื่องการผลิต
เกษตรปลอดภัยทฤษฎีใหม่ ในครัวเรื อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ               
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในไร่นาแบบผสมผสาน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือให้มีความมั่นคงทางรายได้ นำไปเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลัก   
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีด้ านการเกษตรตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้านการเกษตร และขยายพันธุ์ปลาในสระน้ำเอ้ืออาทร 

2.4 เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี จัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     
บรมนาถบพิตร ให้ครอบคลุมทั้งปริมาณและคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกรใกล้เคียงและ
ผู้สนใจมาศึกษาดูงานได้ โดยการจัดประกวดชิงรางวัล 

2.5 เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมความสมดุลในระบบนิเวศ โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายเกษตรยั่งยืน (อินทรีย์) ตามแนวพระราชดำริ  ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน 
ตำบล อำเภอ และจังหวัด 

3. เป้าหมาย 
  เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายของโครงการ มีดังนี้ 
  3.1 เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการฝึกอบรม 8 อำเภอ จำนวน 800 คน ประกอบด้วย 
 - เกษตรกรที่มีสระเก็บน้ำและมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้ฯ 
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
 - กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเกษตรยั่งยืน (อินทรีย์) 
 - กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชดำริ 
  3.2 เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ที่มีสิทธิส่งแปลงเกษตรของตนเองเข้าประกวดชิงรางวัล     
คือ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในข้อ 3.1 และเกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานีทุกครัวเรือน ที่เข้าหลักเกณฑ์การ
ประกวด  

ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัล 
ประเภทแบบก้าวหน้า ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2  

และผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564 ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวด  
ประเภทมืออาชีพ ผู้ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2        

ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564 ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวด  
ประเภทมือใหม่ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2   

ประจำปี พ.ศ. 2564 ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวด โดยมีรายละเอียดรางวัลในการประกวดดังนี้ 
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ประเภทแบบก้าวหน้า 
ระดับจังหวัด 
  รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  80,000.-บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  60,000.-บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  40,000.-บาท 
  รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000.-บาท เป็นเงิน  50,000.-บาท 

ประเภทมืออาชีพ 
ระดับจังหวัด 
  รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  60,000.-บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  40,000.-บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  25,000.-บาท 
  รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 6,000.-บาท เป็นเงิน  30,000.-บาท 
ระดับอำเภอ 
         รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000.-บาท รวม 8 อำเภอ เป็นเงิน 80,000.-บาท 

ประเภทมือใหม่ 
ระดับจังหวัด 
  รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  60,000.-บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  40,000.-บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  25,000.-บาท 
  รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 6,000.-บาท เป็นเงิน  30,000.-บาท 
ระดับอำเภอ 
  รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000.-บาท รวม 8 อำเภอ เป็นเงิน 80,000.-บาท 
ระดับตำบล 
  รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000.-บาท รวม 70 ตำบล เป็นเงิน 350,000.-บาท 
  รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,050,000.-บาท (-หนึ่งล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน-) 

4. สถานที่ดำเนินการ 
  4.1 สถานที่ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ได้แก่ 
  - ห้องประชุม/ศาลาประชาคมหรือสถานที่ที่เหมาะสม ประจำอำเภอ อำเภอละ 1 แห่ง 
  - ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

4.2 สถานที่ส่งประกวดแปลงโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร    
ทฤษฎีใหม ่ได้แก ่
  - แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ส่งเข้าประกวดในเขตจังหวัด
อุทัยธานี 
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5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 ขั้นเตรียมการ 
  - กำหนดเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมรับการอบรม 
  - กำหนดเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิส่งแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริ ของตนเองเข้าประกวดชิงรางวัล 
  - กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 
  - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวดแปลงเกษตรฯ 
  - กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
  5.2 ขั้นดำเนินการ 
  - จัดทำโครงการและเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  - จดัทำเอกสารคู่มือเกษตรกร 
  - ดำเนินการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม และประกวดแปลงเกษตรฯ 
                    - ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการจัดฝึกอบรม และประกวดแปลงเกษตรฯ 
  - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงเกษตรฯ 

- ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือรับทราบหลักเกณฑ์การประกวด 
  - คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจแปลงประกวดแปลงพร้อมตัดสินรางวัล 
  - ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรพร้อมมอบรางวัล 
  5.3 ขั้นสรุปและประเมินผลโครงการ 
  - ประเมินผลการฝึกอบรม 
  - ประเมินผลทั้งปริมาณและคุณภาพของแปลงเรียนรู้ฯ ที่ส่งเข้าประกวด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  - ดำเนินการรับสมัครการประกวดฯ ระหว่างเดือน มีนาคม – มิถุนายน 2565 
  - ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565 
  - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด ในเดือน มิถุนายน 2565 
  - คณะกรรมการลงพ้ืนที่ตรวจแปลงประกวดแปลง ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 
  - ดำเนินการตัดสินการประกวดพร้อมมอบรางวัลและฝึกอบรมเกษตร ในเดือน กันยายน 2565    

7. งบประมาณ 
  ใช้เงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของหน่วยงานกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและ
ประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ    
จัดฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
งบประมาณตั้งไว้ 3,500,000.-บาท หน้า 127 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

7.1 ค่ารางวัลประกวดแปลงเกษตรฯ 
๗.๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงเกษตรฯ 
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 7.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
 7.4 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม/ผู้สังเกตการณ์/         

วิทยากร/ผู้จัดการอบรม 
๗.5 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการประชุมสัมมนา/คณะกรรมการ 

การตดัสินการประกวดแปลงเกษตรฯ/ผู้สังเกตการณ์/วิทยากร/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้จัดอบรม 
๗.6 ค่าตอบแทนวิทยากร  
๗.7 ค่าเช่าที่พัก 
๗.8 ค่าจัดสถานที่ 
๗.9 ค่ายานพาหนะและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
๗.10 ค่าวัสดุอุปกรณ์ – เครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมและประกวดแปลงเรียนรู้ฯ 
๗.๑1 ค่าจัดทำเอกสาร 
๗.๑2 ค่ากระเป๋าเอกสาร 
๗.๑3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 
7.14 ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 
7.15 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการผลิตสารปรับปรุงดิน น้ำหมักชีวภาพ และจุลินทรีย์

สังเคราะห์แสง 
๗.๑6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดฝึกอบรม 

หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถนำมาเฉลี่ยทดแทนกันได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้        

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 ทำให้เกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื่องการผลิต
เกษตรปลอดภัยทฤษฎีใหม่ ในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ                
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

8.2 ทำให้เกษตรกรจัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในไร่นาแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เพ่ือให้มีความมั่นคงทางรายได้ นำไปเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 

8.3 ทำให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีด้านเกษตรตามแนวพระราชดำริ มาผสมผสานกับ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้านการเกษตรและขยายพันธุ์ปลาในสระน้ำเอ้ืออาทร 

8.4 ทำให้เกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี จัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ได้ครอบคลุมทั้งปริมาณและคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกรใกล้เคียงและผู้สนใจมาศึกษาดูงาน  

8.5 ทำให้ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษในสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความสมดุลในระบบนิเวศ     
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายเกษตรยั่งยืน (อินทรีย์) ตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด 
  8.6 เป็นการช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีการพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ มีความรัก 
ความสามัคคี มีโอกาส และเกื้อหนุนกันเพ่ือให้ชุมชนของตนเข้มแข็ง 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

  
 


