
แผนงาน: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต : เกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากรพระราชด าริ 

1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ  บ้านป่าคา 
ผลการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ 
แผนรวม 

ปีงบประมาณ 2560 
ต.ค. 59-ก.ย. 60 

ผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 2560 
ต.ค.59-มี.ค.60 

ร้อยละ 

ผลิตและปลอ่ยพันธุ์สัตว์น  า ตัว 100,000 101,000 101 

- ปลาตะเพียนน  าตก ตัว 100,000 101,000 101 

2. สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ แผน-ผล ต.ค.59-มี.ค.60 

1. ประชุมชี แจงรายละเอียดโครงการฯ 
1.1 ประชุมชี แจง แผน-ผล รายละเอียดโครงการฯ 2 ครั ง แผน 1 

ผล 1 
2. ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคณุภาพ 
2.1 ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร 240,000 ตัว แผน 192,000 

ผล 192,000 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิต 
3.1 ให้ค าแนะน าและเก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร 
3.1.1 ให้ค าแนะน าการเพิม่ผลผลิตปลานิลของเกษตรกรก่อนเลี ยง 40 ราย แผน 32 

 ผล 32 
3.1.2 ให้ค าแนะน าการเพิ่มผลผลติปลานิลของเกษตรกรระหว่างเลี ยง 40 ราย แผน 40 

 ผล - 
3.1.3 เก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 40 ราย แผน 40 

ผล 40 
3.1.4 เก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร หลังเข้าร่วมโครงการฯ 40 ราย แผน - 

ผล - 
3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟารม์ตัวอย่างด้านการเพิ่มผลผลิต 1 ฟาร์ม แผน 1 

ผล 1 
3.3 ผลิตจุลินทรีย์แจกเกษตรกร (รายละ ๕๐ ลิตร) 40 ราย แผน 10 

ผล 10 
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปลานิล 
4.1 จัดท าคูม่ือการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตปลานิล (ส่วนกลาง) 40 เล่ม แผน 40 

ผล 40 
4.2 แจกจ่ายคู่มือ/ ให้ค าแนะน าการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี ยงปลานิล 40 เล่ม แผน 40 

ผล 40 
4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบตัิงานตามคูม่ือการเพิม่ประสิทธิภาพและการลดต้นทุน
การเลี ยงปลานิล 

40 ราย แผน 8 
ผล 8 

5.บริหารโครงการและติดตามประเมินผล 
5.1 งานบริหารโครงการและติดตามประเมินผล (ส่วนกลาง) 12 ครั ง แผน 6 

ผล 6 

 



แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
โครงการ : พัฒนาพื นที่โครงการหลวง 
กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านประมง 

ผลการปฏิบัติงาน 
 โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน  

 
แผนงาน: ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 

 
กิจกรรม 

หน่วยวัด แผนรวม 
การปฏิบัติงาน 
ต.ค.59-ก.ย.60 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 59-มี.ค.60 

ร้อยละ 

1. จ านวนฟาร์มทีเ่ข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม 336 242 72.02 
- ฟาร์มเดมิที่ตอ่อายุตอ่เนือ่งในปี 60 safety leve ฟาร์ม 100 25 25.00 
- ฟาร์มเดมิที่ตอ่อายุตอ่เนอ่งในปี 60 GAP ปลานลิ 
(รับรองโดย กปม.) 

ฟาร์ม 1 - - 

- ฟาร์มใหม่ Safety level ฟาร์ม 100 118 118 
2. ตรวจติดตามฟารม์เดมิ ฟาร์ม 132 76 57.5 
- ฟาร์ม GAP (รวม) ฟาร์ม 2 1 50 
- ปลาอื่น ๆ ฟาร์ม 1 1 100 
- ฟาร์มใหม่ Safety level ฟาร์ม 130 95 73.07 
3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่ง 
เพาะเลี ยง 

ตัวอย่าง 504 372 73.80 

 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรม หน่วยวัด แผนการปฏิบัติงาน 
ต.ค. 59-ก.ย. 60 

ผลการปฏิบัติงาน 
ต.ค. 59-มี.ค.60 

ร้อยละ 

ผลิตและปลอ่ยพันธุ์สัตว์น  า ตัว 500,000 75,000 15.00 

- ปลาตะเพียนขาว ตัว 250,000 80,500 32.20 

- ปลาสวาย ตัว 100,000 - - 

- ปลานวลจันทรเ์ทศ ตัว 130,000 - - 

- ปลานิล ตัว 20,000 28,000 140.00 



แผนงาน: พื นฐานด้านการจัดการน  าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น  าในแหล่งน  าธรรมชาติ 
กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น  า 

ผลการปฏิบัติงาน 
แผนการปฏิบัติงาน     จ านวน       16,200,00 ตัว     
ผลการปฏิบัติงาน       จ านวน       6,447,500  ตัว     
แหล่งน  า    160  แห่ง     
พื นที่    2,658.07  ไร่   
คิดเป็น  39.80  % 

กิจกรรม หน่วยนับ 
แผน แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน  

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

ผลิตและปลอ่ยพันธุ์สัตว์น  า ตัว 16,200,000 5,520,000 6,447,500 39.80 

- ปลาตะเพียนขาว ตัว 6,600,000 3,300,000 4,153,000 62.92 

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

- ปลานวลจันทรเ์ทศ ตัว 2,500,000 - - - 

- ปลาไน ตัว 1,000,000 1000,000 70,000 7.00 

- ปลานิล ตัว 400,000 200,000 327,500 81.88 

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

- ปลาสวาย ตัว 1,000,000 100,000 182,000 18.20 

- กบ ตัว 80,000 - - - 

- ปลากาด า ตัว 500,000 100,000 50,000 10.00 

 

 


