10. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมหม่อนไหม
หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช ทรงพระราชทานปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อ
แก้ไขปัญหาเกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนนาในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทาง
เกษตรโดยอาศัยนาฝนเป็นหลัก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มาตังแต่ปี 25502559 เพื่อสานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่องานด้าน
พัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน 70,000 ราย และได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมหม่อนไหม ส่งเสริมองค์
ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตขันพืนฐานให้เกษตรกร เพื่อให้พึ่งพาตนเองเบืองต้น และเพื่อให้สอดรับกับ
การขับเคลื่อนนโยบายขยายผลการพัฒนาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริให้
กว้างขวางไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการ
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร ให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยน
ทัศนคติแนวคิดและพฤติกรรมในการประกอบอาชีพเกษตรกรและดาเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน
ส านั ก พั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ห ม่ อ นไหม ในฐานะหน่ ว ยงานดู แ ลงานโครงการ
พระราชดาริและโครงการพิเศษ จึงจัดทาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึน เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่องานด้านพัฒนาการเกษตร และสนับสนุนงาน
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยกรมหม่อนไหมจะสนับสนุนท่อนพันธุ์หม่อน ให้แก่เกษตรกร สาหรับปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพหลัก หรือต้นทุนการผลิต เช่น ปลูกหม่อนสาหรับเลียงไหม ปลูกหม่อนเพื่อขายใบให้แก่เกษตรผู้
เลียงไหม ปลูกหม่อนเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ชาใบหม่อน หรือนาใบหม่อนไปผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ส านึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ที่ ท รง
พระราชทานหลักการทาการเกษตรทฤษฎีใหม่
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลียงไหม สามารถนาใบหม่อนไปเลียงไหม
นาใบหม่อนไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ เช่น เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น
3.เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้หลักการทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ชุมชน และให้ความรู้การปลูก
หม่อนร่วมกับการทาการเกษตรที่หลากหลาย และสามารถนาหลักการทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพในชีวิตประจาวันได้ เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้และมีความยั่งยืน
ต่อไป

เป้าหมาย เกษตรกรภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 70,000 ราย
งบประมาณ รวมทังสิน 1,000,000 บาท
โครงการ/รายการ
งบประมาณ (บาท) * ผู้รับผิดชอบ
1.ค่าสนับสนุนท่อนพันธุ์หม่อน
350,000
สวม.
(70,000 ราย x 0.10 บาท x 50 ท่อน)
2.ค่าใช้จ่ายในการนาส่งท่อนพันธุ์หม่อน (ค่านามันเชือเพลิง ค่าเอกสาร
350,000
สพท.
แนะนาการปลูก และวัสดุอื่นๆ )
(70,000 ราย x 0.10 บาท x 50 ท่อน)
3.ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน (สพท./สมข./ศมม.)
300,000
สพท.
(ค่าเบียเลียง ที่พัก)
รวมทังสิน
1,000,000
หมายเหตุ ในส่วนของสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนาส่งท่อน
พันธุ์หม่อนและค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดาเนินงาน รวมเป็นเงินจานวน 650,000 บาท โดยขอเบิกจ่าย
จากงบผลผลิ ต การผลิ ต สิ น ค้ า หม่ อ นไหมได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา กิ จ กรรมสนั บ สนุ น โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริและโครงการพิเศษ สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม และในส่วนของ
สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม ขอใช้งบประมาณในส่วนการผลิตขยายพันธุ์หม่อนไหมของสานักวิจัยและ
พัฒนาหม่อนไหม จานวน 350,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
วิธีการดาเนินการ
1.ประชุ ม ชี แจงขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน ร่ ว มกั บ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ single
command และเจ้าหน้าที่ของสานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-6 และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ทัง 21 ศูนย์
2.สารวจพืนที่ดาเนินการ และเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.สารวจความต้องการท่อนพันธุ์หม่อนของเกษตรกร ส่งให้ single command สรุปเสนอ
4.ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูก ดูแลรักษาหม่อนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
5.สนับสนุนท่อนพันธุ์หม่อนตามที่เกษตรกรเสนอความต้องการ และวางแผนการจัดส่งให้
เกษตรกร รายละไม่เกิน 50 ท่อน ตามแผนการแจกจ่ายท่อนพันธุ์หม่อน
6.ติดตามผล ให้คาแนะนา และประเมินการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เป็ น การสานึ กในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรง
พระราชทานหลักการทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับการเผยแพร่ และขยายผลสู่เกษตรกร
2.เกษตรกรมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึนอย่างสม่าเสมอจากการปลูกหม่อน โดยสามารถนาไป
เลียงไหม และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทังอาหารคนและอาหารสัตว์ เป็นต้น
3.สนับสนุนเกษตรกรให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ และ
ดารงชีวิต

ผลผลิต (Output)
1.เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการทาเกษตรทฤษฎีใหม่
2.เกษตรกรได้รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์หม่อน
3.มีพืนที่ปลูกหม่อนเพิ่มขึน ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.เป็ น การส านึ กในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช ที่ทรง
พระราชทานหลักการทาการเกษตรทฤษฎีใหม่
2.หลั กการทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับการเผยแพร่ และนาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์กั บ
เกษตรกรอย่างยั่งยืน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรปลูกหม่อน และนาใบหม่อนไปใช้ประโยชน์ร่วมกับกิจกรรม
อื่นๆ ให้สอดคล้องกับการนาหลักการทาการเกษตรทฤษฎีใหม่และนาไปประยุกต์ ใช้ในการดาเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพในชีวิตประจาวันได้
4.เพื่อเป็นจุดเรียนรู้หลักการทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน ซึ่งมีองค์ความรู้ด้านการปลูก
หม่อนร่วมกับการทาการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ผู้สนใจนาไปประยุกต์ใช้
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีพืนที่ปลูกหม่อนเพิ่มขึน ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เกษตรกรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึน โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กลุ่มโครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษ
สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 – 6
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทัง 21 ศูนย์

