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โครงการ : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน
กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

แผนรวม แผน ผล
การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-พ.ค.61 ต.ค.60-พ.ค.61

1. จ านวนฟาร์มที่เขา้ตรวจประเมนิมาตรฐาน ฟาร์ม 378 267 348 92.06
  1.1 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนือ่งในปี
 61 Safety Level

ฟาร์ม 242 228 151 62.40

  1.2 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนือ่งในปี
 61 GAP ปลานลิ (รับรองโดย กมป.)

ฟาร์ม 1 0 0 0.00

  1.3 ตรวจประเมินฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุต่อเนือ่งในปี
 61 GAP ปลาน า้จืดอื่นๆ

ฟาร์ม 1 1 1 100.00

  1.4 ตรวจประเมินฟาร์ม Safety Level ฟาร์มใหม่ ฟาร์ม 100 65 131 131.00
  1.5 ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP ปลานลิ 
(รับรองโดย กมป.)

ฟาร์ม 1 1 1 100.00

  1.6 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม ฟาร์ม 32 28 63 196.88
    - Safety Level ฟาร์ม 24 24 56
    - GAP ปลานลิ (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 3 2 2
    - GAP ปลาน า้จืดอื่นๆ ฟาร์ม 5 2 5
  1.7 ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหนว่ยงาน ฟาร์ม 1 1 1 100.00
2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืด ฟาร์ม 377 250
  2.1 ฟาร์มเดิมที่ต่อายุต่อเนือ่งในป ี61 SL ฟาร์ม 242 - 96
  2.2 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนือ่งในป ี61 GAP 
ปลานลิ ฟาร์ม

1
- 1

  -ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุต่อเนือ่งในป ี61 GAP ปลาอื่น ฟาร์ม 1 - 0
  -ฟาร์ม Safety Level ฟาร์มใหม่ ฟาร์ม 100 - 113
  -ตรวจประเมินฟาร์มใหม่ GAP ปลานลิ ฟาร์ม 1 - 0
  2.6 ฟาร์มเดิม ฟาร์ม 32 - 40
    - Safety Level ฟาร์ม 24 - 38
    - GAP ปลานลิ (รับรองโดย กมป.) ฟาร์ม 3 - 2
    - GAP ปลาน า้จืดอื่นๆ ฟาร์ม 5 - 0
2. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตวัอย่าง 567 480 519 91.53

หมายเหต ุ:  GAP ปลานิล อยู่ในขัน้ตอน สนง.ปจ.รับสมคัร และกรอกขอ้มลูในระบบ ของ กมป.

สรุปผลการปฏบิัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ 2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร

ระหว่าง เดอืน ตลุาคม 2560 - พฤษภาคม 2561
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

กิจกรรม หน่วยวัด ร้อยละ
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โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer

แผนรวม แผน ผล
การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-พ.ค.61 ต.ค.60-พ.ค.61

จังหวัดก าแพงเพชร

  1.1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer ครั งที่ 1

ราย 250 250 250 100

   1.2 ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer ครั งที่ 2

ราย 69 0 0 0

2. ตดิตามและประเมนิผล
   2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภมูิภาค) ครั ง 22 14 14 63.6

Existing = 181 ราย Developing 69 ราย 

   1.1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer ครั งที่ 1

ราย 200 200 200 100

   1.2 ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer ครั งที่ 2

ราย 50 0 0 0

2. ตดิตามและประเมนิผล
   2.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภมูิภาค) ครั ง 22 14 14 63.6

Existing = 150 ราย Developing 50 ราย 
 หมายเหต ุระหว่างการประสานกับพื นที่เพื่อเข้าร่วมประชุมเกษตรกร

โครงการ : โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดา้นการประมง
กิจกรรม : สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมสี่วนร่วม

แผนรวม แผน ผล
การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-พ.ค.61 ต.ค.60-พ.ค.61

1. ประเมินผลจับสัตว์น า้และมูลค่าสัตว์น า้จืดใช้
ประโยชนป์ลาที่ปล่อยในป ี2560

ครั ง 2 2 2 -

2. ผลิต อนบุาลลูกปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น า้เพื่อ
เพิ่มผลผลิตในแหล่งน า้ชุมชนในรอบต่อไป

ตัว 40,000 40,000              -                  -

    หมายเหต ุ: จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 1 แห่ง / จังหวัดตาก  จ านวน 1 แห่ง
 - จ.ตาก และก้าแพงเพชร  เพิ่งเปดิจับปลายเดือน พฤษภาคม 2561 ก้าหนดที่จะปล่อย เดือน มิถุนายน 2561

1. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer จังหวัดตาก

กิจกรรม หน่วยวัด ร้อยละ

1. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer จังหวัดก าแพงเพชร

จังหวัดตาก

กิจกรรม หน่วยวัด ร้อยละ
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โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

แผนรวม แผน ผล
การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-พ.ค.61 ต.ค.60-พ.ค.61

1.พัฒนาองค์ความรู้
1.1 ถ่ายทอดความรู้ใหเ้กษตรกร
  1.1.1 แนะน้า/ใหค้วามรู้ระบบการจัดการและ
ความปลอดภยั (biosecurity)

ครั้ง 3 2 2                   66.67         

2.สนับสนุนสินเชือ่/ปัจจัยการผลิต
2.1 สนบัสนนุสัตว์น า้พันธุ์ดี ตวั 76,500          57,000             70,500            92.16         
3.ยกระดบัมาตรฐานสินค้า
3.1 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์ม 31 24 5                     16.13          
3.2 ใหก้ารรับรองมาตรฐานฟาร์ม  ฟาร์ม 31 - - -
4.บริหารโครงการ/ตดิตามและประเมนิผล
4.1 ติดตามประเมินผลส่วนภมูิภาค ครั ง 12 8 8 66.67
หมายเหต ุ เพิ่งได้รับในสมัครจาก สนง.ปจ. จะเข้าตรวจประเมิน ใหเ้สร็จภายในเดือน มิถุนายน

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรเชงิรุกดา้นการประมง
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรเชงิรุกดา้นการประมง Zoning Agri map

แผนรวม แผน ผล
การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-พ.ค.61 ต.ค.60-พ.ค.61

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย 100 100 100 -
2. ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดให้ความรู้ดา้นการเลีย้งสัตว์น้ า
   2.1 .ใหค้้าแนะน้าก่อนมอบปจัจัยการผลิต ราย 100 100 100 100.00        
   2.2 ใหค้้าแนะน้าหลังมอบปจัจัยการผลิต ครั งท่ี 1 ราย 100 100 100 -
   2.3 ใหค้้าแนะน้าหลังมอบปจัจัยการผลิต ครั งท่ี 2 ราย 100 0 0
3. ประเมนิผลผลิตสัตว์น้ าหลังเสร็จสิน้โครงการฯ ราย 100 0 0 -

หมายเหต ุ: สนบัสนนุปจัจัยเดือนพฤษภาคม 2561

กิจกรรม หน่วยวัด ร้อยละ

กิจกรรม หน่วยวัด ร้อยละ
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โครงการ : จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน
กิจกรรม :  จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

แผนรวม แผน ผล
การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-พ.ค.61 ต.ค.60-พ.ค.61

ให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าควบคุมถึง
มาตรการในการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าควบคุม ราย 15 10 15 100.00       

ตรวจติดตาม เฝ้าระวงัฟาร์มเลี ยงสัตวน์ ้าควบคุมให้
ด้าเนินการได้ตามประกาศก้าหนด

ราย
0 0 0 0

โครงการ : พัฒนาศักยภาพดา้นการประมง
กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

แผนรวม แผน ผล
การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-พ.ค.61 ต.ค.60-พ.ค.61

แผนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ตวั 8,800,000      4,350,000         4,943,000        56.17
    ปลาตะเพียนขาว ตัว 4,970,000       3,270,000          3,403,000         68.47
    ปลายี่สกเทศ ตัว 1,500,000       300,000             452,000            30.13
    ปลานวลจันทร์เทศ ตัว 1,100,000       200,000             377,000            34.27
    ปลาไน ตัว 300,000         300,000             300,000            100.00
    ปลานลิ ตัว 100,000         70,000              67,000             67.00
    ปลาตะเพียนทอง ตัว 500,000         100,000             293,000            58.60
    ปลาสวาย ตัว 300,000         100,000             50,000             16.67
    กบนา ตัว 30,000           10,000              1,000               3.33

โครงการ : พัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการดา้นการประมง

แผนรวม แผน ผล
การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-พ.ค.61 ต.ค.60-พ.ค.61

ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าและปล่อยลงสูแ่หล่งน้ า ตวั 400,000        244,000           256,000          64.00         
    ปลาตะเพียนขาว ตัว 180,000         126,000             133,000            73.89          
    ปลาสวาย ตัว 100,000         42,000              42,000             -             
    ปลานวลจันทร์เทศ ตัว 100,000         56,000              56,000             -             
    ปลานลิ ตัว 20,000           20,000              25,000             125.00        
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ แห่ง 9                 5 6                   -

กิจกรรม หน่วยวัด ร้อยละ

กิจกรรม หน่วยวัด ร้อยละ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

กิจกรรม หน่วยวัด ร้อยละ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการ : ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

แผนรวม แผน ผล
การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-พ.ค.61 ต.ค.60-พ.ค.61

ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ตวั 100,000          50,000.00       105,000.00 105.00       
     -  ปลาตะเพียนน า้ตก ตัว 100,000           50,000.00         105,000.00 105.00        

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎใีหมด่า้นการประมง
แผนรวม แผน ผล

การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน การปฏบิัตงิาน
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.60-พ.ค.61 ต.ค.60-พ.ค.61

ผลิตและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า เกษตรกรรายใหม่
 (61)

ตวั 1,195,500                    -         357,000.00 29.86         

     -  ปลากินพืช ขนาด 3-5 ซม. ตัว 1,195,500                      -           357,000.00 29.86          
อ.โกสัมพีนคร (23 พ.ค.61) 70,500 70,500 47 ราย
อ.เมือง (24 พ.ค.61) 163,500 163,500 109 ราย
อ.ไทรงาม (31พ.ค.61) 123,000 123,000 82 ราย
อ.คลองขลุง (1 มิ.ย.61) 63,000 42 ราย
อ.ลานกระบอื (6 มิ.ย.61) 106,500 71 ราย
อ.บงึสามัคคี (7มิ.ย.61) 97,500 65 ราย
อ.คลองลาน (8 มิ.ย.61) 130,500 87 ราย
อ.ทรายทองวัฒนา (13 มิ.ย.61) 117,000 78 ราย
อ.พรานกระต่าย (14 มิ.ย.61) 36,000 24 ราย
อ.ปางศิลาทอง (15 มิ.ย.61) 72,000 48 ราย
อ.ขาณุฯ (28 มิ.ย.61) 216,000 144 ราย

หมายเหต ุแจกรายเก่า ป ี2560 758 ราย รวม 848,000 ตัว อยู่ระหว่างการประสานกับ กษ

กิจกรรม หน่วยวัด ร้อยละ

กิจกรรม หน่วยวัด ร้อยละ
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งบประมาณทั้งปี
 (บาท)

งบประมาณไดร้ับ 
(บาท)

 ผลการเบิกจ่าย 
(ต.ค.60-  พ.ค.61)

ร้อยละ

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง -                  
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 336,600.00     336,600.00        144,300.60        42.87
พัฒนาเกษตรกรสู ่smart farmer -                   -                  
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 506,000.00     393,400.00        217,604.00        55.31
สนบัสนนุธนาคารผลผลิตสัตว์น า้แบบมีส่วนร่วม
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 60,000.00       60,000.00          23,138.00         38.56
จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 9,750.00         9,750.00            6,041.00           61.96
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 665,570.00     670,570.00        242,573.00        36.17
สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ดา้นการประมง
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 119,600.00     216,350.00        77,144.00         35.66
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชงิรุกดา้นการประมง
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 295,000.00     295,000.00        191,188.00        64.81
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 - ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,270,120.00   2,657,800.00      2,140,225.00     80.53
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 151,596.00     123,020.00        99,062.00         80.53
พัฒนาและบริหารจดัการทรัพยากรสตัวน้์ า (ผลติพันธุ์สตัวน้์ า)

 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 704,000.00     704,000.00        451,327.86        64.11
พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร (ค่าสาธารณปูโภค)
ค่าสาธารณูปโภค 300,000.00     291,000.00        224,557.36        77.17
สนับสนุนโครงการหลวงดา้นการประมง
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 182,500.00     152,500.00        86,866.18         56.96
สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 52,900.00       66,100.00          55,638.01         84.17
6,653,636.00  5,976,090.00     3,959,665.01    66.26

59.51              66.26              

การใชจ้่ายงบประมาณ
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งานเงนิทุนหมุนเวียนฯ

แผนการ
ด าเนินงาน

งานเงินทุนฯ ตัว 8,125,000       5,008,700 3,694,966           73.77
บาท 2,502,200       1,479,200 1,153,889 78.01          

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ไดร้ับจัดสรร ที่ไดร้ับโอน

1. ค่าจ้างชั่วคราว + ค่าครองชีพ      738,480.00         780,480.00         516,625.16           66.19
2. ค่าตอบแทนและใช้สอย      989,520.00         791,760.00         344,104.00           43.46
3. ค่าสาธารณูปโภค      230,000.00         166,700.00                     -                -   

1,958,000.00 1,738,940.00 860,729.16 49.50         

งาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วย

แผนสะสม  ต.ค.
60- พ.ค.61

ผลการด าเนินงาน
 ต.ค.60- พ.ค.61

ร้อยละ

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 
(ต.ค.60- พ.ค.61)

ร้อยละ


