
หน่วยงานรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพ่ือร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำท่ีสุดมิได้ท่ีทรงมีต่อปวงชนชำวไทย

2. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติตำมระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสำมำรถน ำไปปรับใช้เพ่ือกำรประกอบอำชีพได้
อย่ำงม่ันคงและย่ังยืน
3. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ มีศักยภำพในกำรด ำเนินกิจกรรม ทำงกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ข้ันท่ี ๑ สำมำรถพัฒนำไปสู่ข้ันท่ี ๒

เป้าหมายของโครงการ 
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
งบประมาณโครงการปี 2563 จ ำนวน 147,000 บำท  

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

1. การบริหารจัดการในภาพรวม
    - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (จุดเรียนรู้) แห่ง 1 แผน 1 1

แห่ง ......... ผล 1 1
   (เกษตรกรเป้ำหมำยปื 63 ท่ีได้รับกำรสนับสนุน 70,000 รำย) ราย 30* แผน 8 8 8 6 30

ราย ......... ผล 8 0 16 6 30
2. กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้เชิงปฎิบัติกำร
    2.1 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
          1) เกษตรกร รำย ......... แผน

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

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

ผล
    2.2 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้
          1) ด้ำนจิตอำสำสืบสำนปณิธำนพ่อ รำย .........
          2) ด้ำนกำรรวมกลุ่ม รำย .........
          3) ด้ำนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรเพ่ือเพ่ิมรำยได้ รำย .........
          4) ด้ำนกำรจัดกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร รำย .........
          5) - องค์ควำมรู้ด้ำนพืช รำย .........
             - องค์ควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ รำย .........
             - องค์ความรู้ด้านประมง ราย 30* แผน 8 8 8 6 30

ผล 8 0 16 6 30
             - องค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรับปรุงดิน รำย .........
3. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลของเกษตรกร/กลุ่ม รำย .........
    3.1 กำรท ำแฟ้มรำยบุคคล รำย .........
    3.2 กำรท ำผังแปลง รำย .........
    3.3 กำรท ำแผนกำรผลิต รำย .........  
    3.4 ประชุมเกษตรกร/กลุ่ม คร้ัง .........
4. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
    4.1 จ านวนกลุ่มท่ีสนับสนุน แห่ง ......... แผน

......... ผล
    4.2 เกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุน

ราย 401 แผน 101 100 100 100 401
ราย ผล 138 188 75 401
ราย 107 แผน 50 57 107
ราย ผล 107 107

    4.3 ปัจจัยการผลิตท่ีสนับสนุน
              1.1) พันธ์ุปลา ตัวต่อราย 1,000

ตัว 401,000 แผน 101,000 100,000 100,000 401,000
ตัว ผล 138,000 188,000 75,000 401,000
ตัว 107,000 แผน 50,000 57,000 107,000
ตัว ผล 107,000 107,000

(จัดเวที,ช้ีแจงโครงกำร/สนับสนุนเอกสำรเผยแพร่/จัดงำน,นิทรรศกำร ฯลฯ) คร้ัง ......... แผน
......... ผล

6. การก ากับ ติดตาม ตรวจเย่ียมเกษตร
    - การติดตามตรวจเย่ียมระดับจังหวัด (เกษตรกรปี 2563) ราย 30* แผน 8 8 8 6 30

ผล 16 8 6 30
    - การติดตามตรวจเย่ียมระดับจังหวัด (รายเก่า ปี 2562) ราย 21 แผน 7 7 7 21

ผล * * 21 21
7. งบประมาณท่ีเบิกจ่าย บาท ......... 67,950 67,950 79,910 83,686 94,853 135,149 146,949
หมายเหตุ    * มีกำรเปล่ียนแปลงกำรตรวจเย่ียมเพ่ือลดควำมเส่ียงในสถำนะกำรณ์โรค โควิด-19 และประกำศใช้ พรก.ฉุกเฉิน
30* มีการเพ่ิมเกษตรกรเป้าหมายจากเดิมท่ี รับผิดชอบเป็นพ่ีเล้ียง 21 ราย เพ่ิมเกษตรกรเป้าหมายเป็น 30 ราย 

 แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ กษ.
4. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร

4.1 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วยนับแผนปฏิบัติงาน
เป้ำหมำย

ผลงานเฉพาะเดือน
(กิจกรรม/ประเด็น/ตัวช้ีวัด)

5. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้

และข้ันท่ี ๓ ได้ต่อไป
เกษตรกร จังหวัดสตูล จ ำนวน  401 รำย จังหวัดภูเก็ต 107 รำย

การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

รวม

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด สตูล

       4.1.1 เกษตรกร จังหวัดสตูล

       4.1.2 เกษตรกร จังหวัดภูเก็ต

       เกษตรกร จังหวัดสตูล

        เกษตรกร จังหวัดภูเก็ต


