
แผนงาน: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ผลผลิต : เกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากรพระราชด าริ 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ  บ้านป่าคา 
ผลการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม หน่วยนับ 
แผนรวม 

ปีงบประมาณ 2560 
ต.ค. 59-ก.ย. 60 

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

ร้อยละ 

ผลิตและปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 100,000 101,000 101 

- ปลาตะเพียนน้ าตก ตัว 100,000 101,000 101 

 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
โครงการ : บริหารการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทีเ่หมาะสม 

ผลการปฏิบัติงาน 

งาน/โครงการ/กจิกรรม หน่วย แผนการ 
ด าเนนิงาน 

แผนสะสม
ต.ค.- พ.ค. 

ผลการ
ด าเนนิงาน รอ้ยละ 

1. ผลิตลูกพันธุ์ปลานลิคณุภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร ตัว 240,000 240,000 240,000 100.00 
2. การเพ่ิมประสทิธิภาพและการเพ่ิมผลผลิต      
2.1 ให้ค าแนะน าการเพ่ิมผลผลิตปลานลิ      
- ให้ค าแนะน าการเพ่ิมผลผลติปลานลิของเกษตรกรก่อนเลี้ยง ราย 40 40 40 100.00 
- ให้ค าแนะน าการเพ่ิมผลผลติปลานลิของเกษตรกรระหว่าง
เลี้ยง ราย 40 8 

 8 20.00 

- เก็บข้อมลูผลผลิตปลานิลของเกษตรกร ก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ ราย 40 40 40 100.00 

- เก็บข้อมลูผลผลิตปลานิลของเกษตรกร หลังเข้าร่วม
โครงการฯ ราย 40 0 0 - 

2.2 สนับสนนุปจัจัยการผลิตฟาร์มตวัอยา่งด้านการเพ่ิมผลผลติ ฟาร์ม 1 1 1 100.00 
2.3 ผลิตจุลินทรีย์แจกเกษตรกร (รายละ ๕๐ ลิตร) ราย 40 40 40 100.00 
3. แจกจ่ายคู่มือ/ ให้ค าแนะน าการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยง
ปลานลิ เล่ม 40 40 40 100.00 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามคูม่ือการเพ่ิม
ประสทิธิภาพและการลดต้นทนุการเลี้ยงปลานลิ ราย 40 24 24 60.00 

 
 
 
 
 



แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข็มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
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-พ.ค.60 

ร้อยละ 

1. จ านวนฟารม์ทีเ่ขา้ตรวจประเมนิมาตรฐาน ฟารม์ 336 332 98.81 
1.1. ฟาร์มเดมิที่ตอ่อายุตอ่เนือ่งในปี 60 safety leve ฟาร์ม 100 63 63.00 
1.2 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุตอ่เนอ่งในปี 60 GAP ปลานิล 
(รับรองโดย กปม.) 

ฟาร์ม 1 0 - 

1.3 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุตอ่เนือ่งในปี 60 GAP ปลาอื่น ๆ ฟาร์ม 2 2 100.00 
1.4 ฟาร์มใหม่ Safety level ฟาร์ม 100 143 143 
1.5 ตรวจติดตามฟารม์เดมิ  132 121 91.67 

- ฟาร์ม GAP (รวม) ปลาอื่นๆ ฟาร์ม 2 2 100 
- ฟารม SL ฟาร์ม 130 119 91.54 

2. รับรองมาตรฐานฟารม์ ฟารม์ - 246  
3. ตรวจวเิคราะหป์จัจยัการผลติจากแหลง่เพาะเลีย้ง ตวัอยา่ง 504 510 101.19 
4. ตรวจประเมนิโรงเพาะฟกัของหนว่ยงาน ฟารม์ 1 1 100 
 

 

 

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

ผลการปฏิบัติงาน 
ต.ค. 59-พ.ค.60 

ร้อยละ 

ผลติและปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์้ า ตวั 500,000 298,000 59.60 

- ปลาตะเพียนขาว ตัว 250,000 137,000 54.80 

- ปลาสวาย ตัว 100,000 42,000 42.00 

- ปลานวลจันทรเ์ทศ ตัว 130,000 86,000 66.15 

- ปลานิล ตัว 20,000 33,000 165.00 

ปลอ่ยในแหลง่น้ า แหง่ 9 6 66.67 

ตดิตาม แหง่ 2 1 50.00 



แผนงาน: พื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

ผลการปฏิบัติงาน 
แผนการปฏิบัติงาน     จ านวน       16,200,00 ตัว     
ผลการปฏิบัติงาน       จ านวน       7,468,500  ตัว     
แหล่งน้ า    216  แห่ง     
พื้นที่    3,816.07  ไร ่  
คิดเป็น  53.86  % 

กิจกรรม หน่วยนับ 
แผน แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน  

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

ผลิตและปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 16,200,000 8,120,000 8,725,500 53.86 

- ปลาตะเพียนขาว ตัว 6,600,000 4,300,000 5,187,000 78.59 

- ปลายีส่กเทศ ตัว 2,620,000 720,000 715,000 27.29 

- ปลานวลจันทรเ์ทศ ตัว 2,500,000 800,000 824,000 32.96 

- ปลาไน ตัว 1,000,000 1,000,000 760,000 76.00 

- ปลานิล ตัว 400,000 280,000 377,500 94.38 

- ปลาตะเพียนทอง ตัว 1,500,000 600,000 610,000 40.67 

- ปลาสวาย ตัว 1,000,000 300,000 182,000 18.20 

- กบ ตัว 80,000 100,000 50,000 62.50 

- ปลากาด า ตัว 500,000 200,000 20,000 4.00 

 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์พฒันาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
โครงการ : ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
กจิกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 
รบัผดิชอบ จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดตาก 

งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนการ 
ด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน ร้อยละ 

จังหวดัก าแพงเพชร    
- ตดิตามการเจรญิเตบิโตของสตัวน์้ าทกุ 2 เดอืน 2 ครั้ง/แห่ง 1 50 
- ประเมนิผลจบัและมลูค่าสตัวน์้ าจดืใช้ประโยชน์ 1 ครั้ง/แห่ง - - 
จังหวดัตาก    
- ตดิตามการเจรญิเตบิโตของสตัวน์้ าทกุ 2 เดอืน 2 ครั้ง/แห่ง - - 
- ประเมนิผลจบัและมลูค่าสตัวน์้ าจดืใช้ประโยชน์ 1 ครั้ง/แห่ง - - 
 

 


