
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพือ่ร ำลึกในพระมหำกรุณำธคุิณอนัหำทีสุ่ดมิได้ทีท่รงมีต่อปวงชนชำวไทย

2. เพือ่สนับสนุนให้เกษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติตำมระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสำมำรถน ำไปปรับใช้เพือ่กำรประกอบอำชีพได้
อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
3. เพือ่สนับสนุนให้เกษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ มีศักยภำพในกำรด ำเนินกจิกรรม ทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที ่๑ สำมำรถพฒันำไปสู่ขั้นที ่๒

เปา้หมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
งบประมาณโครงการป ี2563 จ ำนวน 146,950 บำท  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. การบริหารจัดการในภาพรวม
    - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (จดุเรียนรู้) แหง่ 1 แผน 1

แหง่ ......... ผล 1
   (เกษตรกรเป้ำหมำยปื 63 ทีไ่ด้รับกำรสนับสนุน 70,000 รำย) ราย 21 แผน 7 7 7

ราย ......... ผล
2. กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฎิบัติกำร
    2.1 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
          1) เกษตรกร รำย ......... แผน

ผล
          2) ปรำชญ์เกษตร รำย ......... แผน

ผล
          3) เกษตรกรต้นแบบ รำย ......... แผน

ผล
    2.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้
          1) ด้ำนจติอำสำสืบสำนปณิธำนพอ่ รำย .........
          2) ด้ำนกำรรวมกลุ่ม รำย .........
          3) ด้ำนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรเพือ่เพิม่รำยได้ รำย .........
          4) ด้ำนกำรจดักำรท่องเทีย่วเชิงเกษตร รำย .........
          5) - องค์ควำมรู้ด้ำนพชื รำย .........
             - องค์ควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ รำย .........
             - องค์ความรู้ดา้นประมง ราย 21 แผน 7 7 7

ผล
             - องค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรับปรุงดิน รำย .........
3. กำรจดัท ำฐำนข้อมูลของเกษตรกร/กลุ่ม รำย .........
    3.1 กำรท ำแฟม้รำยบุคคล รำย .........
    3.2 กำรท ำผังแปลง รำย .........
    3.3 กำรท ำแผนกำรผลิต รำย .........  
    3.4 ประชุมเกษตรกร/กลุ่ม คร้ัง .........
4. การสนับสนุนปจัจัยการผลิต
    4.1 จ านวนกลุ่มทีส่นับสนุน แหง่ ......... แผน

......... ผล
    4.2 เกษตรกรทีไ่ดร้ับการสนับสนุน

ราย 401 แผน 101 100 100 100
ราย ผล
ราย 107 แผน 50 57
ราย ผล

    4.3 ปจัจัยการผลิตทีส่นับสนุน
              1.1) พันธุ์ปลา ตวัตอ่ราย 1,000

ตวั 401,000 แผน 101,000 100,000 100,000
ตวั ผล
ตวั 107,000 แผน 50,000 57,000
ตวั ผล

(จดัเวที,ชี้แจงโครงกำร/สนับสนุนเอกสำรเผยแพร่/จดังำน,นิทรรศกำร ฯลฯ)ครั้ง ......... แผน
......... ผล

6. การก ากับ ตดิตาม ตรวจเยี่ยมเกษตร
    - การตดิตามตรวจเยี่ยมระดบัจังหวัด (เกษตรกรป ี2563) ราย 21 แผน 7 7 7

ผล
    - การตดิตามตรวจเยี่ยมระดบัจังหวัด (รายเก่า ป ี2562) ราย 21 แผน 7 7 7

ผล * *
7. งบประมาณทีเ่บกิจ่าย บาท ......... 67,950 67,950
หมายเหต ุ   * มีกำรเปล่ียนแปลงกำรตรวจเยี่ยมเพือ่ลดควำมเส่ียงในสถำนะกำรณ์โรค โควดิ-19 และประกำศใช้ พรก.ฉุกเฉิน

 แผนบรูณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ กษ.
4. โครงการส่งเสริมและสร้างทกัษะในการประกอบอาชีพทัง้ในและนอกภาคเกษตร

4.1 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ าเดอืน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วยนับแผนปฏิบตังิาน
เป้ำหมำย

ผลงานเฉพาะเดอืน
(กิจกรรม/ประเดน็/ตวัชีว้ัด)

5. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้

และขั้นที ่๓ ได้ต่อไป
เกษตรกร จงัหวดัสตูล จ ำนวน  401 รำย จงัหวดัภูเกต็ 107 รำย

การปฏิบตังิานปงีบประมาณ 2563

รวม

ศูนย์วจิยัและพฒันำกำรเพำะเล้ียงสัตวน์้ ำจดื สตูล

       4.1.1 เกษตรกร จังหวัดสตลู

       4.1.2 เกษตรกร จังหวัดภูเก็ต

       เกษตรกร จังหวัดสตลู

        เกษตรกร จังหวัดภูเก็ต


