
แผนงาน: ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ผลผลิต : เกษตรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 

กิจกรรม : สนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากรพระราชด าริ 

1. โครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด าริ  บา้นป่าคา 
ผลการปฏิบติังาน 

กิจกรรม หน่วยนบั 
แผนรวม 

ปีงบประมาณ 2560 
ต.ค. 59-ก.ย. 60 

ผลการปฏิบติังาน 

ปีงบประมาณ 2560 

ต.ค.59-ก.พ.60 

ร้อยละ 

ผลิตและปล่อยพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ตวั 100,000 101,000 101 

- ปลาตะเพียนน ้ าตก ตวั 100,000 101,000 101 

2. สนบัสนุนการพฒันาสินคา้ประมงใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน 
กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนบั แผน-ผล ต.ค.59-ก.พ.60 

1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ 
1.1 ประชุมช้ีแจง แผน-ผล รายละเอียดโครงการฯ 2 คร้ัง แผน 1 

ผล 1 
2. ผลิตลูกพนัธ์ุปลานิลคุณภาพ 
2.1 ผลิตลูกพนัธุ์ปลานิลคุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร 240,000 ตวั แผน 144,000 

ผล 144,000 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและการเพ่ิมผลผลิต 
3.1 ให้ค  าแนะน าและเก็บขอ้มูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร 
3.1.1 ให้ค  าแนะน าการเพ่ิมผลผลิตปลานิลของเกษตรกรก่อนเล้ียง 40 ราย แผน 24 

 ผล 24 
3.1.2 ให้ค  าแนะน าการเพ่ิมผลผลิตปลานิลของเกษตรกรระหวา่งเล้ียง 40 ราย แผน 40 

 ผล - 
3.1.3 เก็บขอ้มูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร ก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ 40 ราย แผน 40 

ผล 40 
3.1.4 เก็บขอ้มูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร หลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 40 ราย แผน - 

ผล - 
3.2 สนบัสนุนปัจจยัการผลิตฟาร์มตวัอยา่งดา้นการเพ่ิมผลผลิต 1 ฟาร์ม แผน 1 

ผล 1 
3.3 ผลิตจุลินทรียแ์จกเกษตรกร (รายละ ๕๐ ลิตร) 40 ราย แผน - 

ผล - 
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเพ่ิมผลผลิตปลานิล 
4.1 จดัท าคู่มือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปลานิล (ส่วนกลาง) 40 เล่ม แผน 40 

ผล 40 
4.2 แจกจ่ายคู่มือ/ ให้ค  าแนะน าการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงปลานิล 40 เล่ม แผน 40 

ผล 40 
4.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลการปฏิบติังานตามคู่มือการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดตน้ทุนการเล้ียงปลา 40 ราย แผน - 



นิล ผล - 
5.บริหารโครงการและติดตามประเมินผล 
5.1 งานบริหารโครงการและติดตามประเมินผล (ส่วนกลาง) 12 คร้ัง แผน 5 

ผล 5 

 

แผนงาน: ยทุธศาสตร์พฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยนื และเสริมสร้างความเขม็แขง็ของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 
โครงการ : พฒันาพื้นท่ีโครงการหลวง 
กิจกรรม สนบัสนุนโครงการหลวงดา้นประมง 

ผลการปฏิบติังาน 
 โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน  

 
แผนงาน: ยทุธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการ : พฒันาคุณภาพสินคา้เกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 

ผลการปฏิบติังาน 
โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง 

กิจกรรม หน่วยวดั แผนรวม 
การปฏิบติังาน 
ต.ค.59-ก.ย.60 

ผลการปฏิบติังาน 
ต.ค. 58-ก.พ.60 

ร้อยละ 

1. จ านวนฟาร์มท่ีเขา้ตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 336 193 57.4 
- ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายตุ่อเน่ืองในปี 60 safety leve ฟาร์ม 100 - - 
- ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายตุ่อเน่องในปี 60 GAP ปลานิล 
(รับรองโดย กปม.) 

ฟาร์ม 1 - - 

- ฟาร์มใหม่ Safety level ฟาร์ม 100 116 116 
2. ตรวจติดตามฟาร์มเดิม ฟาร์ม 132 76 57.5 
- ฟาร์ม GAP (รวม) ฟาร์ม 2 1 50 
- ปลาอ่ืน ๆ ฟาร์ม 1 1 100 
- ฟาร์มใหม่ Safety level ฟาร์ม 130 75 57.69 
3. ตรวจวเิคราะห์ปัจจยัการผลิตจากแหล่ง ตวัอยา่ง 504 267 52.97 

กิจกรรม หน่วยวดั แผนการปฏิบติังาน 
ต.ค. 59-ก.ย. 60 

ผลการปฏิบติังาน 
ต.ค. 59-ก.พ.60 

ร้อยละ 

ผลิตและปล่อยพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ตวั 500,000 75,000 15.00 

- ปลาตะเพียนขาว ตวั 250,000 80,500 32.20 

- ปลาสวาย ตวั 100,000 - - 

- ปลานวลจนัทร์เทศ ตวั 130,000 - - 

- ปลานิล ตวั 20,000 28,000 140.00 



เพาะเล้ียง 
 

 
 
 
 
 
แผนงาน: พื้นฐานดา้นการจดัการน ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
ผลผลิต : การจดัการให้เกิดผลผลิตสัตวน์ ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ 
กิจกรรม ผลิตพนัธ์ุสัตวน์ ้า 

ผลการปฏิบติังาน 
แผนการปฏิบติังาน     จ านวน       16,200,00 ตวั     
ผลการปฏิบติังาน       จ านวน       5,193,500  ตวั     
แหล่งน ้า           123  แห่ง     
พื้นท่ี    2,269.07  ไร่   
คิดเป็น 35.19 เปอร์เซ็นต ์

กิจกรรม หน่วยนบั 
แผน แผนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน  

ร้อยละ ต.ค.59-ก.ย.60 ต.ค. 59-ก.พ.60 ต.ค. 58-ก.พ.60 

ผลิตและปล่อยพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ตวั 16,200,000 4,730,000 5,701,500 35.19 

- ปลาตะเพียนขาว ตวั 6,600,000 2,800,000 3,657,000 55.41 

- ปลายีส่กเทศ ตวั 2,620,000 320,000 425,000 16.22 

- ปลานวลจนัทร์เทศ ตวั 2,500,000 - - - 

- ปลาไน ตวั 1,000,000 750,000 450,000 45 

- ปลานิล ตวั 400,000 160,000 327,500 81.88 

- ปลาตะเพียนทอง ตวั 1,500,000 500,000 610,000 40.67 

- ปลาสวาย ตวั 1,000,000 100,000 182,000 18.2 

- กบ ตวั 80,000 - - - 

- ปลากาด า ตวั 500,000 100,000 50,000 10 

 



 


