โครงการส่ งเสริมเกษตรกรเชิงรุ ก (Zoning by Agrimap)ด้ านการประมงปี 2560
กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผู้ดาเนินการ

การดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รับสมัคร
เกษตรกร
คัดเลือกเกษตรกรทีต่ ้ องการ
ปรับเปลีย่ นพืน้ ที่ 3,000 ไร่ จานวน
2,213 ราย ในปี 2560

ส่ งเสริม แนะนา ให้
ความรู้ ด้านการประมง

สนับสนุนปัจจัย (พันธุ์ปลา
กินพืช อาหารปลากินพืช
และวัสดุปรับปรุ งบ่ อ

เกษตรกร 2,213 ราย

เกษตรกร 2,213 ราย

Single Command/สานักงาน
ประมงจังหวัด (31 จังหวัด)

กนป./Single Command/ประมง
จังหวัด (31 จังหวัด)

ประมงจังหวัด(31 จังหวัด)/
เกษตรกร/หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. สารวจความต้ องการ
ปรับเปลีย่ นการผลิตในพืน้ ที่ไม่
เหมาะสม (S3 หรือ N) ในการ
ปลูกพืชไปสู่ การเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้
2. คัดเลือกเกษตรกรที่ต้องการ
ปรับเปลีย่ น และเป็ นไปตาม
เงือ่ นไขที่กรมประมงกาหนด
จานวน 2,213 ราย ในพืน้ ที่ 3,000
ไร่ ในปี 2560

1. ส่ งเสริม แนะนา การเตรียมบ่ อ
และถ่ ายทอดความรู้ วิธีการ
เพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ทีเ่ หมาะสม
และจัดเก็บข้ อมูลพิกดั ทีต่ ้งั ฟาร์ ม
เกษตรกร (latitude,longtitude)
3. จัดทาแผนการผลิตให้ ตรงกับ
ความต้ องการของตลาด
4.สนับสนุนให้ เกษตรกรสามารถ
ดาเนินการเลีย้ งสัตว์ นา้ ได้ อย่ าง
เหมาะสม

สนับสนุนปัจจัยการผลิต
บางส่ วนเพือ่ เป็ นการช่ วยเหลือ
เกษตรกรเบือ้ งต้ น รายละ
1,750 บาท

ต.ค. – พ.ย. 59

ม.ค. – พ.ค. 60

พ.ค. – ส.ค. 60

เกษตรกร 2,213 ราย

ติดตามผล
เกษตรกรปรับเปลีย่ นพืน้ ที่ 3,000
ไร่ จานวน 2,213 ราย

สานักงานประมงจังหวัด/
กนป.

ติดตาม สรุ ปผล และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการฯ

พ.ค. - ก.ย. 60

โครงการส่ งเสริมเกษตรกรเชิงรุ ก (Zoning by Agrimap)ด้ านการประมงปี 2560

เป้ าหมาย
ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินงาน

คัดเลือกเกษตรกรทีต่ ้ องการ
ปรับเปลีย่ น พืน้ ที่ 3,000 ไร่
จานวน 2,213 ราย ในปี 2560

เกษตรกร 2,213 ราย

เกษตรกร 2,213 ราย

ต.ค. – พ.ย. 59

พ.ย. – ธ.ค. 59

1. สารวจความต้ องการ
ปรับเปลีย่ นการผลิตในพืน้ ที่ไม่
เหมาะสม (S3 หรือ N) ในการ
ปลูกพืชไปสู่ การเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้
2. คัดเลือกเกษตรกรที่ต้องการ
ปรับเปลีย่ น และเป็ นไปตาม
เงือ่ นไขที่กรมประมงกาหนด
จานวน 2,213 ราย ในพืน้ ที่ 3,000
ไร่ ในปี 2560

1. ส่ งเสริม แนะนา การเตรียมบ่ อ
และถ่ ายทอดความรู้ วิธีการ
เพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ทีเ่ หมาะสม
และจัดเก็บข้ อมูลพิกดั ทีต่ ้งั ฟาร์ ม
เกษตรกร (ละติจูด,ลองติจูด)
3. จัดทาแผนการผลิตให้ ตรงกับ
ความต้ องการของตลาด
4. สนับสนุนให้ เกษตรกร
สามารถดาเนินการเลีย้ งสัตว์ นา้
ได้ อย่ างเหมาะสม

เกษตรกร 2,213 ราย

ม.ค. – ส.ค. 60

สนับสนุนปัจจัยการผลิต
บางส่ วนเพือ่ เป็ นการช่ วยเหลือ
เกษตรกรเบือ้ งต้ น รายละ
1,750 บาท

เกษตรกรปรับเปลีย่ น
พืน้ ที่ 3,000 ไร่ จานวน
2,213 ราย

ก.ย. 60

ติดตาม สรุ ปผล และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการฯ

