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เอกสารแนบ 1

 งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 702,420
1 คัดเลือกจุดเรียนรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่ในต าบล

2 การประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่ม
เกษตรกร

2,112 ราย - 33  143 ## - - - -      -      -      -      - 
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 121 ราย
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 350 ราย
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 116 ราย
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 238 ราย
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 53 ราย 53
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 40 ราย 40
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 147 ราย

ประเมิน จัดกลุ่มฯ 111 ราย - - 60 51 - - - -      -      -      -      - 
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 96 ราย
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 109 ราย - 33 43 33 - - - -      -      -      -      - 
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 70 ราย
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 76 ราย
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 210 ราย
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 60 ราย
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 18 ราย
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 20 ราย
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 229 ราย
ประเมิน จัดกลุ่มฯ 48 ราย

รวมทั้งสิ้น

(ร่าง) แผนการปฏบิตัิงานโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎใีหม่ ถวายในหลวง) จังหวัดตรัง
ประจ าปงีบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏบิตัิงาน/งบประมาณ
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิโ์ครงการ

เปา้หมาย หน่วยนับ
 แผนการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563
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เอกสารแนบ 1

 งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏบิตัิงาน/งบประมาณ
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิโ์ครงการ

เปา้หมาย หน่วยนับ
 แผนการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

3 การส่งเสริมองค์ความรู ้/ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน
1) อบรมเกษตรกรหลักสูตร การส่งเสริมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ในเขตปฏรูิปที่ดิน

32,800    - -

2) อบรมเกษตรกรหลักสูตร ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ
เกษตรทฤษฎใีหม่

39,200    - -

  -สอนแนะ ติดตาม การจัดท าบญัชีครัวเรือน
3) ผึกอบรม ถ่ายทอดความรู้............................................
4)..................................................................................
5)...................................................................................

4 การจัดกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน 3 ประสาน
1) จัดกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน 3 ประสาน จัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้
2).........................................................................
3).........................................................................

5 การสนับสนุนปจัจัยการผลิต
1) สนับสนุนพนัธุพ์ชื
2) สนับสนุนพนัธุป์ลาน  าจืด 170,400  
3) สนับสนุนพนัธุป์ลาน  าจืด 179,000  716 ราย 200 200 200 116
  -ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 13,000    - -
4) สนับสนุนพนัธุสั์ตว์ 210,000  
5) สนับสนุนวัสดุการเกษตรต่อยอดต้นแบบป ี2562 3,000      ราย/ศูนย์ 1
6) สนับสนุนวัสดุการเกษตรต่อยอดต้นแบบ ปี2563 5,000      ราย/ศูนย์ 1
7) สนับสนุนวัสดุการเกษตรต่อยอดเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ

24,000    ราย 48

8) สนับสนุนวัสดุท าน  าหมักชีวภาพ
9) สนับสนุนเมล็ดพนัธุพ์ชื ผัก
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เอกสารแนบ 1

 งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏบิตัิงาน/งบประมาณ
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิโ์ครงการ

เปา้หมาย หน่วยนับ
 แผนการปฏบิตัิงานปงีบประมาณ 2563

10).........................................................................
11).......................................................................

6 การก ากับ ติดตาม ตรวจเยีย่ม
1) ค่าบริหารโครงการ 26,020    
2)..................................................................................
3).................................................................................

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
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เอกสารแนบ 2

 งบประมาณ
(บาท) (บาท) (ร้อยละ)

  1,854,420
1 คัดเลอืกจดุเรียนรู้เกษตรทฤษฎใีหมใ่น

ต าบล
ต าบลละ 1 กลุ่ม ทุกหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 การประเมนิศักยภาพเกษตรกรและ
การจดักลุม่เกษตรกร

2,112       ราย

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 121 ราย 1.ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 350 ราย 2.ส านักงานเกษตรจงัหวดัตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 116 ราย 3.ศูนยข์ยายพนัธุพ์ชืที่ 2 จงัหวดัตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 238 ราย 4.ส านักงานประมงจงัหวดัตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 53 ราย - - - 5.ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี ยงสัตวน์  าจดืเขต 
11 ตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 40 ราย 6.ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลี ยงสัตวน์  าชายฝ่ังตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 147 ราย 7.ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตรัง / 8.ศูนยว์จิยัและ
พฒันาอาหารสัตวต์รัง / 9.ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุ์
สัตวต์รัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 111 ราย 10.ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 96 ราย 11.ส านักงานการปฏรูิปที่ดินจงัหวดัตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 109 ราย 12.โครงการชลประทานตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 70 ราย 13.ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 76 ราย 14.สถานีพฒันาที่ดินตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 210 ราย 15.ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรตรัง

รวมทั้งสิน้

 ผลการเบิจา่ย
 ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎใีหม ่(5 ประสาน สบืสานเกษตรทฤษฎใีหม ่ถวายในหลวง) จงัหวัดตรัง
ประจ าเดอืน เมษายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏบิัตงิาน/งบประมาณ
ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์โครงการ

เป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้ าจดืเขต11 (ตรัง)
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เอกสารแนบ 2

 งบประมาณ
(บาท) (บาท) (ร้อยละ)

 ผลการเบิจา่ย
 ผลการด าเนินงาน

แผนปฏบิัตงิาน/งบประมาณ
ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์โครงการ

เป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 60 ราย 16.ศูนยว์จิยัพชืสวนตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 18 ราย 17.ด่านตรวจพชืท่าเรือกนัตัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 20 ราย 18.ส านักงาน อ.ต.ก.จงัหวดัตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 229 ราย 19.การยางแหง่ประเทศไทยจงัหวดัตรัง

ประเมนิ จัดกลุ่มฯ 48 ราย 20.ศูนยเ์มล็ดพนัธุข์า้วพทัลุง

3 การสง่เสริมองค์ความรู้ / ฝึกอบรม
ศึกษาดงูาน
1) อบรมเกษตรกรหลักสูตร การ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหมใ่นเขตปฏรูิป
ที่ดิน

- - 32,800        ส านักงานการปฏรูิปที่ดินจงัหวดัตรัง

2) อบรมเกษตรกรหลักสูตร ศึกษาดู
งานแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎใีหม่

- - 39,200        ส านักงานการปฏรูิปที่ดินจงัหวดัตรัง

  -สอนแนะ ติดตาม การจัดท าบญัชี
ครัวเรือน

ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ตรัง

3) ผึกอบรม ถ่ายทอดความรู้
............................................

ส านักงานเกษตรจงัหวดัตรัง

4).......................................... ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตรัง

4 การจดักิจกรรมพบปะ 5 ประสาน 3 
ประสาน
1) จัดกจิกรรมพบปะ 5 ประสาน 3 
ประสาน จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัตรัง

2).............................................................
............

5 การสนับสนุนปัจจยัการผลติ
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เอกสารแนบ 2

 งบประมาณ
(บาท) (บาท) (ร้อยละ)

 ผลการเบิจา่ย
 ผลการด าเนินงาน

แผนปฏบิัตงิาน/งบประมาณ
ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์โครงการ

เป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

1) สนบัสนนุพันธุ์พืช ส านักงานเกษตรจงัหวดัตรัง 

2) สนบัสนนุพันธุ์ปลาน  าจืด 170,400      ส านักงานประมงจงัหวดัตรัง

3) สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ าจดื 716 ราย 192,000     - 68,018.11 35.43 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 11 ตรงั

  -ค่าใชจ้า่ยในการขนสง่ - - - - 0.00 -
4) สนบัสนนุพันธุ์สัตว์ 210,000      ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัตรัง

5) สนบัสนนุวัสดุการเกษตรต่อยอด
ต้นแบบป ี2562

ราย/ศูนย์ 1 3,000          ส านักงานการปฏรูิปที่ดินจงัหวดัตรัง

6) สนบัสนนุวัสดุการเกษตรต่อยอด
ต้นแบบ ปี2563

ราย/ศูนย์ 1 5,000          ส านักงานการปฏรูิปที่ดินจงัหวดัตรัง

7) สนบัสนนุวัสดุการเกษตรต่อยอด
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ราย 48 24,000        ส านักงานการปฏรูิปที่ดินจงัหวดัตรัง

8) สนบัสนนุวัสดุท าน  าหมกัชีวภาพ สถานีพฒันาที่ดินตรัง

9) สนบัสนนุเมล็ดพันธุ์พืช ผัก 1,152,000   ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรตรัง

10)....................................................
11).....................................................

6 การก ากับ ตดิตาม ตรวจเยีย่ม ทุกหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ค่าบริหารโครงการ 26,020        ส านักงานการปฏรูิปที่ดินจงัหวดัตรัง

2)....................................................
3).....................................................

หมายเหต ุ: จดัสง่รายงานให้ส านักงานเกษตรและสหกรณจ์งัหวัดตรัง ทาง E-mail : paco_trg@opsmoac.go.th สรุปขอ้มลู ณ วันที่ 30 ของทุกเดอืน  จดัสง่รายงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดอืน


