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ค้าน้า 
 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
เป็นนโยบายหนึ่งที่ส าคัญโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ความรอบรู้ในสายอาชีพของ
ตนเอง การบริหารจัดการ และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เป็นต้น 

 กรมประมงจึงมอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ด าเนินงานตาม
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม/สิ่งแวดล้อม และมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร โดยให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ซ่ึง
ด าเนินงานในพื้นที่ 12 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 1,000 ราย  

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายดังกล่าว กรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ปีงบประมาณ 2561 (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
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สารบญั 

           หน้า 
โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 
(ด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น้ําชายฝัง่) 

 หลักการและเหตุผล  1 
 วัตถุประสงค์  1 
 เป้าหมาย/สถานที่ดําเนินการ  1 
 งบประมาณ  2 
 ระยะเวลาดําเนินการ  2 
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- กิจกรรมที ่1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สรา้งการรับรู้)  3 
- กิจกรรมที ่2 คัดเลือกเกษตรกร / เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเข้ารับการพัฒนา  3 
- กิจกรรมที ่3 เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  3 
- กิจกรรมที ่4 ประเมินความรู้และคุณสมบัติ Smart Farmer   5 
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 ภาคผนวก   8 

 



 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 
(ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง) 

หลักการและเหตุผล 

  ภาคเกษตรกรรมไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะด้านผลผลิต ซึ่งประสบปัญหา
ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง และผลผลิตมีคุณภาพต่ า เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ ขาดข้อมูล
ข่าวสารด้านการตลาดเพ่ือประกอบการตัดสินใจส าหรับวางแผนการผลิต ตลอดจนการขาดความรู้ในด้านการ
รักษาคุณภาพ หรือพัฒนาผลผลิตให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งที่
ส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร 
และมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
เกษตรกรมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพ จึงได้ก าหนดคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) คือ บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้าน
การเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและการตลาดโดย
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม  
   กรมประมง ได้จัดท าโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพ่ือส่งเสริม
เกษตรกรให้เป็น Smart Famer คือ มีความพร้อม มีความรู้  ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ การน าเทคโนโลยี ภูมิปัญญา 
และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา ค านึงถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้  

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบ
อาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 2. เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ Smart Farmer หรือผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพ 

เป้าหมาย/สถานที่ด้าเนินการ 

  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ าชายฝั่ง)  และ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง (ทบ.1) จ านวน 1,000 ราย ด าเนินการใน
พ้ืนที่ 12 จังหวัด  

1. จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป้าหมาย   60 ราย 
2. จังหวัดจันทบุรี  เป้าหมาย 220 ราย 
3. จังหวัดตราด   เป้าหมาย   60 ราย 
4. จังหวัดสมุทรสาคร  เป้าหมาย 130 ราย 
5. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป้าหมาย   70 ราย 
6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป้าหมาย   80 ราย 
7. จังหวัดนครศรีธรรมราช เป้าหมาย 150 ราย 
8. จังหวัดตรัง   เป้าหมาย   80 ราย 
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9. จังหวัดพังงา   เป้าหมาย  30 ราย 
10. จังหวัดปัตตานี  เป้าหมาย  30 ราย 
11. จังหวัดพัทลุง   เป้าหมาย  60 ราย 
12. จังหวัดสตูล   เป้าหมาย  30 ราย 

งบประมาณ  

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2561 
จ านวน 1,460,600 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากแผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
สู่ Smart Farmer  

ระยะเวลาด้าเนินการ 

 เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561  

การรายงานผล 

 1. หน่วยงานในพ้ืนที่รายงานผลตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กรมประมง เดือนละ 2 ครั้ง โดยตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน 
ส่งข้อมูลมายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
ทุกวันที่ 11 และ 26 ของทุกเดือน 
 2. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝัง่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝัง่ 
รวบรวมและสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ส่งให้กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
ทุกวันที่  13 และ 28 ของทุกเดือน เพ่ือรวบรวม และรายงานผลต่อส านักงานติดตามงานตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ Smart Farmer จ านวน 1,000 ราย 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 เกษตรกรสามารถพัฒนาเข้าสู่กลุ่ม Existing Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 ประกอบด้วย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2) ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที ่
 3) กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
  



- 3 - 

 

ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู้) 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที ่

 การด้าเนินงาน : 
  ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ ด าเนินการประชาสัมพันธ์/ชี้แจง สร้างการรับรู้ให้แก่
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง โดยการจัดประชุมชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ  
ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ 

 การรายงานผล : 
 ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ จัดท ารายงานผลการประชาสัมพันธ์/ชี้แจงโครงการฯ 
(ระบุรูปแบบและรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ฯ) มายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ตามเอกสารแนบ 1 ภายใน 1 วันท าการ หลังด าเนินการฯ  

กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกเกษตรกร / เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้ารับการพัฒนา 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที ่

  การด้าเนินงาน : 
 1. คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.1 เกษตรกรมีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของกรมประมง  (ทบ.1) 
  1.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ า
ชายฝั่ง) ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 
  1.3 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งตามท่ีระบุในข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องไม่อยู่ใน
กลุ่ม Existing Smart Farmer ของกรมประมง 
 2. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 
  2.1 ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมและเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ เพ่ือก าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม 
  2.2 เชิญเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนด 

 การรายงานผล : 
 ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ จัดท ารายงานผลการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ มายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง ตามเอกสารแนบ 2 ภายใน 2 วันท าการ หลังด าเนินการฯ 

กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  

 3.1 ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 1 
 หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 1. ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ 
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที ่
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 3. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

 การด้าเนินงาน : 
 1. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดยเสนอขออนุมัติจัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer (กลุ่มสัตว์น้ าชายฝั่ง)” ในภาพรวมต่ออธิบดี
กรมประมง 
 2. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จัดสรรงบประมาณการจัดฝึกอบรม
ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายส าหรับจัดฝึกอบรม 
 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงาน
กับส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่  ด าเนินการจัดอบรมให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมจัดหา
วิทยากรผู้บรรยาย และจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม 
 การรายงานผล : 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าสรุปผล
การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก/เกษตรกร รายงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง ตามแบบฟอร์มที่ 
กองการเจ้าหน้าที่ก าหนดหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น และจัดท าสรุปผลการประเมินการจัดฝึกอบรมเป็นรูปเล่ม 
พร้อมรูปภาพประกอบ มายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง ภายใน 7 วันท าการ หลังด าเนินการฯ 

 3.2 ฝึกอบรม/ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครั้งที่ 2 
 หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 1. ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ 
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 

 3. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
        กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

 การด้าเนินงาน : 
 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงาน
กับส านักงานประมงจังหวัดเพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางในการพัฒนา (จัดอบรม/ส่งเสริมให้ความรู้) แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ไม่ผ่านการประเมินความรู้/คุณสมบัติฯ ครั้งที่ 1 (เกษตรกรกลุ่ม Developing 
Smart Farmer) 
 2. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับจัดฝึกอบรม/ส่งเสริมให้ความรู้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่ม Developing Smart Farmer 
 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงาน
กับส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดอบรม/ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
กลุ่ม Developing Smart Farmer 
 4. หากเป็นการฝึกอบรมให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ในพ้ืนที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย ท าหนังสือแจ้งมายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เพ่ือเสนอขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมฯ ในภาพรวมต่ออธิบดีกรมประมง 
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 การรายงานผล : 

 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายจัดท า
รายงานผลการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer ตามเอกสารแนบ 3 มายัง
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ภายใน 2 วัน
ท าการ หลังด าเนินการฯ 
 2. หากเป็นการฝึกอบรมให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนทีท่ี่ได้รับ
มอบหมาย จัดท าสรุปผลการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก/เกษตรกร รายงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง  
ตามแบบฟอร์มที่กองการเจ้าหน้าที่ก าหนดหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น และจัดท าสรุปผลการประเมินการจัด
ฝึกอบรมเป็นรูปเล่ม พร้อมรูปภาพประกอบ มายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ภายใน 7 วันท าการ หลังด าเนินการฯ 

กิจกรรมที่ 4 ประเมินความรู้และคุณสมบัติ Smart Farmer 

 4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร ครั้งที ่1 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที ่ 

 การด้าเนินงาน : 
 1. ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ ด าเนินการประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบฟอร์ม 1 เพ่ือจ าแนกเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 - กลุ่ม Developing Smart Farmer คือ เกษตรกรที่ไม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ครบทั้ง 6 ข้อ 
 - กลุ่ม Existing Smart Farmer คือ เกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 
6 ข้อ (ค าจ ากัดความในภาคผนวก) 
 2. บันทึกข้อมูลผลการประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกรรายบุคคล ครั้งที่ 1 ลงใน
ระบบฐานข้อมูล Smart Farmer ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง http://www.thaismartfarmer.net 
(ซ่ึงอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่าย หากระบบสามารถใช้งานได้ กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

 การรายงานผล : 
 ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ จัดท าสรุปผลการประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 1 มายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ตามเอกสารแนบ 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

 4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร ครั้งที ่2 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่  

 การด้าเนินงาน : 
 1. ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ ด าเนินการประเมินความรู้/คุณสมบัติแก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะกลุ่ม Developing Smart Farmer ตามแบบฟอร์ม 1 เพ่ือจ าแนกเกษตรกรใหม่อีกครั้ง 
เป็น 2 กลุ่ม คือ 
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 - กลุ่ม Developing Smart Farmer คือ เกษตรกรที่ไม่ผ่านการประเมินคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ครบทั้ง 6 ข้อ 
 - กลุ่ม Existing Smart Farmer คือ เกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 
6 ข้อ  
 2. บันทึกข้อมูลผลการประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกรรายบุคคล ครั้งที่ 2 ลงใน
ระบบฐานข้อมูล Smart Farmer ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง http://www.thaismartfarmer.net 
(ซ่ึงอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่าย หากระบบสามารถใช้งานได้ กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

 การรายงานผล : 

 ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ จัดท าสรุปผลการประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 2 มายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ตามเอกสารแนบ 4 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

กิจกรรมที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

 5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)  

 หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 1. ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่  

  2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในพ้ืนทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 

 การด้าเนินงาน : 
 ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งใน
พ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการฯ   

 การรายงานผล : 
 ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งใน
พ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท ารายงานผลติดตามการด าเนินงานโครงการฯ รายจังหวัด ตามเอกสารแนบ 5 
มายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เดือนละ  
1 ครั้ง (รายงานผลทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน)  
 2. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ รายจังหวัด ตามเอกสารแนบ 6.1 - 6.12 
มายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เดือนละ 
2 ครั้ง (รายงานผลทุกวันที่ 11 และ 26 ของทุกเดือน)  
 3. จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจังหวัดประจ าเดือน โดยให้รายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรมย่อยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามเอกสารแนบ 7.1 - 7.12 มายังกลุ่มวิจัย
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  เดือนละ 1 ครั้ง 
(รายงานผลทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน) 
 4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมรูปภาพประกอบ รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคใน
การด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข เป็นรายงานประจ าปี มายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 



- 7 - 

 

กิจกรรมที่ 6 บริหารโครงการ 

               6.1 จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานส้าหรับเจ้าหน้าที่ 
 หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

 การด้าเนินงาน : 
 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจัดท าคู่มือปฏิบัติงานฯ เพ่ือแจกจ่ายให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการฯ 

 6.2 ติดตามและประเมินผล (ส่วนกลาง) 
 หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 การด้าเนินงาน : 
 1. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ก ากับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน
และงบประมาณของโครงการฯ 
 2. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  
 3. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง สรุปผลโครงการฯ เพ่ือหาวิธีการ
ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
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ภาคผนวก 
 



1. คําจํากดัความ 
  1.1 Smart Farmer หมายถึง บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้
ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เช่ือมโยงและบริหารจัดการการ
ผลิตและการตลาดโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
  1.2 Existing Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer เน่ืองจากผ่านคุณสมบัติ
พ้ืนฐานครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งช้ีอย่างน้อย 1 ตัวในแต่ละคุณสมบัติ  

  1.3 Developing Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer 
เน่ืองจากไม่สามารถผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานครบท้ัง 6 ข้อ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มน้ีจะต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ 
เพ่ิมตามความต้องการของเกษตรกรแต่ละราย 

2. การกาํหนดคณุสมบตัิของ Smart Farmer  
  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรท่ีเป็น Smart Farmer ต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 
6 ข้อ โดยต้องผ่านการพิจารณาตามตัวบ่งช้ีอย่างน้อยหน่ึงตัวบ่งช้ีในแต่ละคุณสมบัติดังน้ี 
 

คณุสมบตั ิ ตัวบ่งชี ้ ตัวอย่างพฤตกิรรม 

1. มีความรู้ในเรื่องที่ทําอยู่ 1.1 สามารถเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือให้
คําแนะนําปรึกษาให้กับผู้อ่ืนได้ 

 เคยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเวทีต่างๆ 
 เคยให้คําปรึกษากับเกษตรกรรายอ่ืนๆ 

 1.2 สามารถเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ หรือจดุเรียนรู้ให้กับ
ผู้อ่ืน 

 เคยมีผู้มาศึกษาดูงานในฟาร์ม 
 เคยเป็นศูนย์เรียนรู้ในโครงการของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกรม
ประมง หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

2. มีข้อมลูประกอบการ
ตัดสินใจ 

2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ทั้งจากเจ้าหน้าที่ และผ่านทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอ่ืนๆ เช่น Internet 
Mobile Phone หรือ Smart 
Phone เป็นต้น 

 รู้จักและติดต่อเจ้าหน้าที่ของกรม
ประมง หรือ กษ. เพ่ือสอบถามข้อมูล
ต่างๆ เป็นประจํา 

 ใช้งาน Internet ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือสืบค้นข้อมูลเกษตรกรได้ 

 2.2 มีการบันทึกข้อมูลและใช้
ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์
วางแผน ก่อนเร่ิมดําเนินการ 
และบริหารจัดการผลผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 

 มีบันทึก หรือทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือ
วางแผนด้านการเงิน 

 มีบันทึกข้อมูลการผลิต การเก็บเก่ียว
และการจําหน่ายสินค้าเกษตรของ
ครัวเรือน 
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 2.3 มีการนําข้อมูลมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพ
ของตนเองได้ 

 มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา 
การปลูก การเลี้ยง หรือการ 
เก็บเก่ียวให้เหมาะสมจาก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าเมื่อใช้
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
อาชีพของตนแล้วทําให้ผลผลติหรือ
รายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 

3. มีการบริหารจัดการ
ผลผลิตและการตลาด 

3.1 มีความสามารถในการ
บริหารจัดการปัจจัยการผลิต 
แรงงาน และทนุ ฯลฯ 

 มีวิธีการในการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการ
ผลิตต่างๆ เช่น ทําปุ๋ยใช้เอง ทําอาหาร
เอง เป็นต้น 

 ใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลักและ
จ้างแรงงานจากภายนอกตามความจําเป็น 

 3.2 มีความสามารถในการ
เช่ือมโยงการผลิตและการตลาด
เพ่ือให้ขายผลผลิตได้ 

 สามารถขายผลผลิตได้ทั้งหมด ไม่มี
เหลือตกค้าง 

 มีคําสั่งซื้อผลผลิตล่วงหน้าชัดเจน ทําให้
วางแผนการผลิตได้อย่างต่อเน่ือง 

 3.3 มีการจัดการของเหลือจาก
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
(Zero Waste Management)  

 มีการนําของเหลือจากการผลิตทาง
การเกษตรมาทําปุ๋ยหมัก หรอืพลังงาน
ชีวภาพ 

 มีการนําของเหลือจากการผลิตทาง
การเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้าจําหน่าย 

4. มีความตระหนักถึง
คุณภาพสินค้า และความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค 

4.1 มีความรู้หรือได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP 
CoC การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
อินทรีย์หรือมาตรฐานอ่ืนๆ  

 มีความรู้เก่ียวกับมาตรฐานต่างๆ จาก
การได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ หรือการ
สืบค้นข้อมูลด้วยตัวเอง 

 เคยเข้าอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน GAP 
CoC การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าอินทรีย์ หรือ
มาตรฐานอ่ืนๆ 

 4.2 มีกระบวนการผลิตที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP 
CoC การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
อินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ 

 มีความต้ังใจทีจ่ะผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP CoC  
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าอินทรีย์ หรือ
มาตรฐานอ่ืนๆ 

 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP CoC 
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าอินทรีย์ หรือ
มาตรฐานอ่ืนๆ แล้ว 
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5. มีความรับผดิชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.1 มีกระบวนการผลิตที่ไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อม (Green 
Economy)  

 ไม่ปล่อยนํ้าจากบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าที่เป็นโรค
ทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าโดยตรง 

 ใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีใน
การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง 

 ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการการ
เลี้ยงสัตว์นํ้า ลดการใช้สารเคมี 

 5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน
และสังคมอย่างต่อเน่ือง 

 มีการบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของต่างๆ 
ให้กับบุคคล วัด หรือสถานศกึษาใน
ชุมชน 

 เคยร่วมกับชุมชนในการบําเพ็ญ
ประโยชน์ในชุมชน สถานที่ต่างๆ ใน
โอกาสต่างๆ 

6. มีความภูมิใจในความ
เป็นเกษตรกร 

6.1 มีความมุ่งมั่นในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร 

 ทํากิจกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ด้วยตนเอง และครอบครัวมากกว่าการ
จ้างแรงงานจากภายนอก 

 มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้ดีขึ้นจากข้อมูล หรือ
องค์ความรู้ที่ได้รับเพ่ิมเติม 

 6.2 รักและหวงแหนพ้ืนที่และ
อาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่น
ต่อไป 

 มีการสืบทอดมรดกพ้ืนที่ทําการเกษตร
ของครัวเรือนจากรุ่นสู่รุ่น 

 เคยสอนสมาชิกในครัวเรือนให้มีความ
รักและหวงแหนพ้ืนที่และอาชีพทางการ
เกษตร 

 6.3 มีความสุขและพึงพอใจใน
การประกอบอาชีพการเกษตร 

 เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าสามารถ
แก้ไข หรือจัดการกับปัญหาต่างๆ ใน
ระหว่างการผลิตได้ 

 เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าผลจาก
การประกอบอาชีพการเกษตร ทําใหม้ี
รายได้และมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

 
ทั้งน้ี เมื่อประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรแล้วผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 6 ข้อ เกษตรกรรายน้ันจะอยู่ใน
กลุ่ม Existing Smart Farmer แต่ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 6 ข้อ เกษตรกรรายน้ันจะอยู่ในกลุ่ม 
Developing Smart Farmer 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ าปี 2561  
(ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง) 

                 หน่วยงาน                                                 การด าเนินงาน                                         ช่วงเวลา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าชายฝั่ง (กพช). เดือนตุลาคม 2560 

 

จัดท้าคู่มือปฏิบตัิงานและแบบประเมิน Smart Farmer ประจ้าปี 2561 
จัดส่งให้ส้านักงานประมงจังหวัด  

เดือนตุลาคม 2560 ส้านักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) 

ภายในเดือนธันวาคม 
2560 

เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร 

สนง.ปจ. 

1. ประเมินความรู้ / คณุสมบัติของเกษตรกรตามแบบประเมิน Smart 
Farmer ประจ้าปี 2561 ครั้งท่ี 1   
2. บันทึกผลการประเมินรายบุคคลลงในระบบ 
http://www.thaismartfarmer.net ครั้งที่ 1   
3. จ้าแนกเกษตรกรเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม (จากการประมวลผลตาม
แบบประเมิน) ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 Developing Smart Farmer และ 
กลุ่มที่ 2 Existing Smart Farmer 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าชายฝั่ง (ศพช.) 

เดือนมกราคม ถึง 
กุมภาพันธ์ 2561 

 

จัดอบรมถา่ยทอดความรู้ และสรปุผลการฝึกอบรมครั้งท่ี 1 

1 

5 

4 

2 

สนง.ปจ. เดือนเมษายน 
2561 

1. ประเมินความรู้ / คณุสมบัติของเกษตรกรตามแบบประเมิน Smart 
Farmer ประจ้าปี 2561 ครั้งท่ี 2  (เฉพาะกลุม่ Developing Smart 
Farmer) 
2.บันทึกผลการประเมินรายบุคคลลงในระบบ 
http://www.thaismartfarmer.net ครั้งที่ 2 (เฉพาะกลุม่ 
Developing Smart Farmer) 
3. จ้าแนกเกษตรกรเป้าหมายใหมอ่ีกครั้ง ออกเป็น 2 กลุ่ม (จากการ
ประมวลผลตามแบบประเมิน) ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 Developing Smart Farmer และ 
กลุ่มที่ 2 Existing Smart Farmer  

คัดเลือกเกษตรกร / เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้ารับการอบรม สนง.ปจ. 
เดือนพฤศจิกายน ถึง 

ธันวาคม 2560 
 

3 

ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด้าเนินงาน 

เดือนพฤศจิกายน 
2560 ถึง กันยายน 

2561 
กพช. / สนง.ปจ. / ศพช. 

7 

8 

ศพช. 
จัดอบรมครั้งท่ี 2 เพื่อพัฒนาเกษตรกรกลุ่ม Developing  Smart Farmer 
ให้เป็นเกษตรกรกลุม่ Existing Smart Farmer 

 

ภายในเดือนมีนาคม 
2561 6 



 
 

แบบฟอร์มการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ปีงบประมาณ 2561 

(ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง) 
 

 



 

 

แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการประมง ประจ าปี 2561 

                                   ครั้งท่ี 1                                      ครั้งท่ี 2  

วันท่ีส ำรวจ    วันท่ี......................... เดือน....................................พ.ศ. ................................... 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร 

ข้อ 1 ข้อมูลเกษตรกร 

 ข้ำพเจ้ำ       นำย        นำงสำว        นำง         อื่นๆ.......... ช่ือ............................. นำมสกุล............................ วัน/เดือน/ปี เกิด ........................  

เลขประจ ำตัวประชำชน 

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี................. หมู่ท่ี............... ชื่อหมู่บ้ำน/อำคำร/ชุมชน..................................................... ตรอก/ซอย................................................ 

ถนน....................................... ต ำบล/แขวง........................................... อ ำเภอ/เขต................................................ จังหวัด......................................................... 

รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์..................................... โทรศัพท์มือถือ.................................... E-mail.............................................................................. 

ค่ำพิกัดภูมิศำสตร์ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน : ละติจูด ...................................................................... ลองจิจูด ..................................................................... 

 

ข้อ 2 ลักษณะการประกอบอาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียน (ระบุอาชีพหลัก อาชีพรอง เพียงอย่างละค าตอบเท่านั้น) 

2.1 อำชีพหลัก     1.ประกอบอำชีพเกษตร      2.รับเงินเดือนประจ ำ     3.รับจ้ำงทำงกำรเกษตร      4.ประกอบธุรกิจกำรค้ำ      5.รับจ้ำงทั่วไป      6.อื่นๆ  

2.2 อำชีพรอง       1.ประกอบอำชีพเกษตร       2.รับเงินเดือนประจ ำ      3.รับจ้ำงทำงกำรเกษตร        4.ประกอบธุรกิจกำรค้ำ      

                        5.รับจ้ำงท่ัวไป                   6.อื่นๆ                      7.ไม่มีอำชีพ 

2.3 ชนิดสัตว์น้ ำท่ีเพำะเลี้ยง        กุ้งทะเล ระบุ...............................        ปลำทะเล ระบุ...................................       สัตว์น้ ำอื่นๆ ระบุ.................................              

2.4 รำยได้รวมภำคเกษตรของเกษตรกร......................บำท/ครัวเรือน/ปี  (รำยได้รวมจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ..............................บำท/ครัวเรือน/ปี) 

 

 

อาชีพหลัก หมำยถึง อำชีพท่ีใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นๆ  อาชีพรอง หมำยถึง อำชีพที่ใช้เวลำด ำเนินกิจกรรมรองจำกอำชีพหลัก 

 

 

แบบฟอร์ม 1 



 

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer 

คุณสมบัติ/ตัวบ่งชี้ 
การประเมิน ความเห็น/ประเด็นที่ควร

พัฒนา ใช่ ไม่ใช่ 
คุณสมบัติพื้นฐาน     

1. มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่     

  1.1 สำมำรถเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดเทคโนโลยี หรือให้ค ำแนะน ำปรึกษำให้กับผู้อื่นได้     

     - เคยได้รับเชิญเป็นวิทยำกรในเวทีต่ำงๆ O O   

     - เคยให้ค ำปรึกษำกับเกษตรกรรำยอื่นๆ O O   

  1.2 สำมำรถเป็นเกษตรกรต้นแบบ หรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น     

     - เคยมีผู้มำศึกษำดูงำนในฟำร์ม O O   
     - เป็นศูนย์เรียนรู้ในโครงกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกรมประมง หรือ
หน่วยงำนอื่นๆ O O   

2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ     
  2.1 สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูล ท้ังจำกเจ้ำหน้ำท่ีและผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรอื่นๆ เช่น Internet Mobile Phone Smart Phone เป็นต้น 

    

     - รู้จักและติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของกรมประมง หรือ กษ. เพื่อสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ O O   

     - ใช้งำน Internet ผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือสืบค้นข้อมูลเกษตรกรได้ O O   
  2.2 มีกำรบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมำประกอบกำรวิเครำะห์ วำงแผนก่อนเริ่มด ำเนินกำร
และบริหำรจัดกำรผลผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

    

     - มีกำรบันทึก หรือท ำบัญชีครัวเรือนเพื่อวำงแผนด้ำนกำรเงิน O O   

     - มีบันทึกข้อมูลกำรผลิต กำรเก็บเกี่ยว และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรของครัวเรือน O O   

  2.3 มีกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำอำชีพของตนเองได้     
     - มีกำรปรับเปลี่ยนช่วงเวลำกำรปลูก กำรเลี้ยง หรือกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เหมำะสม
จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล O O   

     - เกษตรกรสำมำรถยืนยันได้ว่ำ เมื่อใช้ข้อมูลในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำอำชีพของตน
แล้วท ำให้ผลผลิต หรือรำยได้เพิ่มขึ้นจำกเดิม O O   

3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด     

  3.1 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต แรงงำน และทุน ฯลฯ     

     - มีวิธีกำรในกำรลดค่ำใช้จ่ำยปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ เช่น ท ำอำหำรเอง เป็นต้น O O   

     - ใช้แรงงำนภำยในครัวเรือนเป็นหลัก และจ้ำงแรงงำนจำกภำยนอกตำมควำมจ ำเป็น O O   

  3.2 มีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงกำรผลิตและกำรตลำด เพื่อให้ขำยผลผลิตได้     

     - สำมำรถขำยผลผลิตได้ O O   

     - มีค ำสั่งซ้ือผลผลิตล่วงหน้ำชัดเจน ท ำให้วำงแผนกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง O O   

  3.3 มีกำรจัดกำรของเหลือจำกกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ (Zero Waste Management)    
     - มีกำรน ำของเหลือจำกกำรผลิตทำงกำรเกษตรไปใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม เช่น  
มำท ำปุ๋ยหมัก หรือพลังงำนชีวภำพ เป็นต้น O O  

     - มีกำรน ำของเหลือจำกกำรผลิตทำงกำรเกษตรมำแปรรูปเป็นสินค้ำจ ำหน่ำย O O  



 

 

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer 

คุณสมบัติ/ตัวบ่งชี้ 
การประเมิน ความเห็น/ประเด็นที่ควร

พัฒนา ใช่ ไม่ใช่ 
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค    
  4.1 มีควำมรู้ หรือได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับมำตรฐำน GAP CoC กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
อินทรีย์ หรือมำตรฐำนอื่นๆ 

   

     - มีควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนต่ำงๆ จำกกำรได้รับข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำท่ี หรือกำรสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง O O  

     - เคยเข้ำอบรมเกี่ยวกับมำตรฐำน GAP CoC กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอินทรีย์ หรือ 
มำตรฐำนอื่นๆ O O  

  4.2 มีกระบวนกำรผลิตท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำน GAP CoC กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอินทรีย์ 
หรือมำตรฐำนอื่นๆ 

   

     - มีควำมต้ังใจท่ีจะผลิตสินค้ำเกษตรให้สอดคล้องกับมำตรฐำน GAP CoC กำรเพำะเลี้ยง 
สัตว์น้ ำอินทรีย์ หรือมำตรฐำนอื่นๆ O O  

     - ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP CoC กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำอินทรีย์ หรือมำตรฐำน 
อื่นๆ แล้ว O O  

5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม    
  5.1 มีกระบวนกำรผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภำวะและไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม  
(Green Economy) 

   

     - ไม่ปล่อยน้ ำจำกบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ำท่ีเป็นโรคท้ิงลงสู่แหล่งน้ ำโดยตรง O O  

     - ใช้ปุ๋ยชีวภำพทดแทนกำรใช้ปุ๋ยเคมีในกำรสร้ำงอำหำรธรรมชำติในบ่อเลี้ยง O O  

     - ใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรจัดกำรกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ ลดกำรใช้สำรเคมี O O  

  5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง    

     - มีกำรบริจำคทรัพย์ หรือสิ่งของต่ำงๆ ให้กับบุคคล วัด หรือสถำนศึกษำในชุมชน O O  

     - เคยร่วมกับชุมชนในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน สถำนท่ีต่ำงๆ O O  

6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร    
  6.1 มีควำมมุง่มั่นในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร    
    - ท ำกิจกรรมทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำด้วยตนเองและครอบครัวมำกกว่ำกำรจ้ำงแรงงำน
จำกภำยนอก O O  

     - มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำให้ดีขึ้นจำกข้อมูล หรือ 
องค์ควำมรู้ท่ีได้รับเพิ่มเติม O O  

  6.2 รักและหวงแหนพื้นท่ีและอำชีพทำงกำรเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป    

     - มีกำรสืบทอดมรดกพื้นท่ีท ำกำรเกษตรของครัวเรือนจำกรุ่นสู่รุ่น O O  

     - เคยสอนสมำชิกในครัวเรือนให้มีควำมรักและหวงแหนพื้นท่ี และอำชีพทำงกำรเกษตร O O  

  6.3 มีควำมสุขและพึงพอใจในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร    
     - เกษตรกรสำมำรถยืนยันได้ว่ำสำมำรถแก้ไข หรือจัดกำรกับปัญหำต่ำงๆ ในระหว่ำง 
กำรผลิตได้ O O  

     - เกษตรกรสำมำรถยืนยันได้ว่ำ ผลจำกกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรท ำให้มีรำยได้ และ
มีคุณภำพชีวิตท่ีดี O O  



ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการประมง 

1. ข้อมูลกำรเลี้ยง 

  1.1 ชนิดสัตว์น้ ำท่ีเลี้ยง (ระบุ)............................................................. พื้นท่ีกำรเลี้ยง...................ไร่  วันท่ีปล่อย...................................... 

วันท่ีจับ.............................................. ผลผลิตท่ีคำดว่ำจะได้....................กิโลกรัม 

  1.2 ชนิดสัตว์น้ ำท่ีเลี้ยง (ระบุ)............................................................. พื้นท่ีกำรเลี้ยง...................ไร่  วันท่ีปล่อย...................................... 

วันท่ีจับ.............................................. ผลผลิตท่ีคำดว่ำจะได้....................กิโลกรัม 

  1.3 ชนิดสัตว์น้ ำท่ีเลี้ยง (ระบุ)............................................................. พื้นท่ีกำรเลี้ยง...................ไร่  วันท่ีปล่อย...................................... 

วันท่ีจับ.............................................. ผลผลิตท่ีคำดว่ำจะได้....................กิโลกรัม 

2. กำรน ำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ประกอบอำชีพ 

  2.1 พอประมำณ 

     - ควำมพอดีไม่ท ำมำกหรือท ำน้อยจนเกินไป โดยต้องไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อน                      O ใช่           O ไม่ใช่ 
  2.2 ควำมมีเหตุผล 
     - กำรตัดสินใจเกี่ยวกับควำมพอเพียงน้ันต้องมีเหตุผลโดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง                               
  ตลอดจนค ำนึงถึงผลท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำน้ันๆ อย่ำงรอบคอบ                                                 O ใช่          O ไม่ใช่ 
  2.3 มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง 

     - กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ                  O ใช่          O ไม่ใช่ 

     - กำรเตรียมตัวรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตท้ังใกล้และไกล                             O ใช่          O ไม่ใช่ 

  2.4 ควำมรู้ มีควำมรู้ในเรื่องท่ีท ำ น ำควำมรู้มำประกอบกำรวำงแผน และควำมระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ            O ใช่          O ไม่ใช่ 

  2.5 คุณธรรม มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีควำมอดทน มีควำมเพียร                              O ใช่          O ไม่ใช่ 
ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณสมบัติ 

เกษตรกรรำยน้ีอยู่ในกลุ่ม 
 O Existing Smart Farmer  

 O Developing Smart Farmer 
 

 

หมายเหตุ : เกษตรกรท่ีเป็น Existing Smart Farmer ต้องผ่ำนคุณสมบัติพ้ืนฐำน (ส่วนท่ี 2) ครบท้ัง 6 ข้อ โดยผ่ำนตัวบ่งชี้อย่ำงน้อย 1 ตัวในแต่ละคุณสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ปีงบประมาณ 2561 

(ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง) 
 

 



รายงานผลการประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
ปีงบประมาณ 2561 (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง) 

จังหวัด...................................... 

หน่วยงาน.................................................................................. 
 

การจัดประชุมชี้แจง 

วันที่จัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ............................................................................................... ....................... 

สถานที่จัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ……………………………………………………………ต าบล…………………………...... 

อ าเภอ..........................................................................จังหวดั.............................................. ........................... 

หน่วยงานที่เข้าร่วมฯ…………………………………….................................................................. ............................ 

............................................................................................................................. ............................................. 

จ านวนผู้เข้าร่วมฯ……………………………………ราย (พร้อมแนบรายชื่อ) 

รายละเอียดการประชาสัมพันธ์โครงการฯ………………………………….................................................................. 

............................................................................................................................. ............................................. 

รูปภาพประกอบ (อย่างน้อย 6 รูป โดยรูปภาพเป็นไฟล์ JPEG) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : จัดส่งรายงานฉบับน้ีมายังกลุ่มวิจยัเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝั่ง ภายใน 1 วัน หลังด ำเนินกำรฯ ทำง
อีเมล coastaltech2016@gmail.com เพื่อกลุม่วิจัยเทคโนโลยีฯ จะรวบรวมส่งกลุม่เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ กรมประมง 

 

การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ 

รูปแบบสื่อ...........................................................  จ านวน .............................................. ................................ 

รายละเอียด................................................................................................................... .................................... 

สถานที่เผยแพร่/แจก.......................................................ระยะเวลา................................................................. 

 

ผู้รายงาน.................................................. 
วันที่รายงาน.................................................. 

เอกสารแนบ 1 
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เลขที่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด เลขที่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
เกษตรกร
แปลงใหญ่

เกษตรกร
ทั่วไป

หมายเหต ุ: ขอใหส่้งรายงานผลฉบบันี้มายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง ทางอีเมล coastaltech2016@gmail.com
ผู้รำยงำน .........................................

วันที่รายงาน .........................................

ผลกำรคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่เกษตรกร

แบบรำยงำนผล รำยชื่อเกษตรกรที่เขำ้รว่มโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรือ่ง (Smart Farmer) ปงีบประมำณ 2561 (ดำ้นกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝ่ัง)
จังหวัด.....................................................................

หน่วยงำน.........................................................

ล ำดบั ชื่อ - สกุล (เกษตรกร) 
อำยุ
(ป)ี

เลขทะเบยีนฟำรม์ เบอรโ์ทรศัพท์ ชนิดสัตว์น้ ำที่เลี้ยง (ระบ)ุ
มำตรฐำนฟำรม์ที่ไดร้บั

กำรรบัรอง
เลขบตัรประจ ำตวั

ประชำชน

ที่ตั้งฟำรม์

เอกสารแนบ 2



รายงานผลการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  
(Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 

(ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง) 

จังหวัด........................................................ 

หน่วยงาน.................................................................................................... 

 

วันที่ด ำเนินกำร..................................................................................................................................................... 

รูปแบบด ำเนินกำร (ประชุม/ส่งเสริมให้ควำมรู้).................................................................................................... 

สถำนที่จัด.......................................……………………………………………………ต ำบล………………….…...........….…....... 

อ ำเภอ..........................................................................จังหวดั....................................... ...................................... 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมฯ……………………………………รำย (พร้อมแนบรำยชื่อ) 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน.......................................…………………………............................................................. 

............................................................................................................................. ............................................... 

................................................................................... .................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ............................................... 

รูปภำพประกอบ (อย่ำงน้อย 6 รูป โดยรูปภำพเป็นไฟล์ JPEG) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : จัดส่งรำยงำนฉบับนี้มำยังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง  ภำยใน 1 วัน หลังด ำเนินกำรฯ ทำง
อีเมล coastaltech2016@gmail.com เพื่อกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีฯ จะรวบรวมส่งกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง 

 

ผู้รายงาน.................................................. 
วันที่รายงาน.................................................. 

 

เอกสำรแนบ 3 
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แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  
(Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 

(ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง) 
 

จังหวัด .................................................................................... การประเมนิครั้งที่ .............................................. 

จ านวนเกษตรกรทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการฯ .................... ราย ได้รับการประเมินคุณสมบัติฯ .................... ราย 

สรุปผลการประเมิน Smart Farmer 

ผลการประเมินคุณสมบัติ 
Smart Farmer 

กลุ่ม Developing 
Smart Farmer 

กลุ่ม Existing 
Smart Farmer 

หมายเหตุ 

จ้านวนเกษตรกร (ราย)    

(แนบรายชื่อเกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer) 
 

สรุปประเด็นหัวข้อที่เกษตรกรจัดอยู่ในกลุ่ม Developing Smart Farmer 

หัวข้อ รายการ 

เกษตรกรที่ไมผ่่าน
คุณสมบัติจึงอยู่ในกลุ่ม 
Developing Smart 

Farmer (ราย) 

ระบุหัวข้อย่อยที่ไม่
ผ่านคุณสมบัติจึงอยู่
ในกลุ่ม Developing 

Smart Farmer 
1 มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่   
2 มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ   
3 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด   
4 มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย

ของผู้บริโภค 
  

5 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม   
6 มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร   

 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

ผู้รายงาน……………………………………………. 
ต้าแหน่ง.................................................... 
หน่วยงาน................................................. 

 
หมายเหตุ : จัดส่งรายงานฉบบันี้มายังกลุม่วิจยัเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝัง่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้ าชายฝั่ง 
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส าหรับการประเมินครั้งที่ 1 และภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 ส าหรับการประเมิน 
ครั้งที่ 2 ทางอีเมล coastaltech2016@gmail.com 

เอกสารแนบ 4 



หน่วยงาน
ปฏิบัติ

แลว้เสร็จ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยงัไมไ่ด้
ด าเนินการ

1 เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ สนง.ปจ.

2 คัดเลือกเกษตรกร สนง.ปจ.

3 อบรมเกษตรกร คร้ังที่ 1 ศพช.

4 ประเมนิคุณสมบติั Smart Farmer คร้ังที่ 1 สนง.ปจ.

5 บนัทกึผล คร้ังที่ 1 ลงในระบบ thaismartfarmer.net สนง.ปจ.

6 สรุปผลประเมนิ คร้ังที่ 1 และจ าแนกเกษตรกรเปน็ 2 กลุ่ม สนง.ปจ.

7 อบรม/ใหค้วามรู้เกษตรกร คร้ังที่ 2 ศพช.

8 ประเมนิคุณสมบติั Smart Farmer คร้ังที่ 2 สนง.ปจ.

9 บนัทกึผล คร้ังที่ 2 ลงในระบบ thaismartfarmer.net สนง.ปจ.

10 สรุปผลประเมนิ คร้ังที่ 2 และจ าแนกเกษตรกรเปน็ 2 กลุ่ม สนง.ปจ.

อื่นๆ (ระบุ).............................................................................

ผู้รายงาน ...................................................
วันที่รายงาน ...................................................

แบบรายงานผลติดตามการด าเนินงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561

(ด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝ่ัง)

จงัหวัด................................................................

ประจ าเดือน..........................................................

หมายเหตุ : ขอใหส่้งรายงานผลกลับมายังกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง กองวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง ทกุวันที่ 26 ของทกุเดือน ทางอเีมล coastaltech2016@gmail.com

หน่วยงาน.............................................................

ผลการด าเนินงาน

ค าแนะน า/แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรครายละเอียดกิจกรรมล าดับ 

เอกสารแนบ 5



ชือ่ผู้รายงาน
เบอรต์ดิตอ่

วัน/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สรา้งการรบัรู้) สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา แผน 1 คร้ัง 1

ผล คร้ัง

สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา แผน 60 ราย 30 30

ผล ราย
3. เสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 

ศพช.ฉะเชิงเทรา แผน 60 ราย 60

ผล ราย

ศพช.ฉะเชิงเทรา แผน 60 ราย 60

ผล ราย
4. ประเมินคุณสมบตั ิSmart Farmer

สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา แผน 60 ราย 30 30

ผล ราย

สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา แผน 60 ราย 60

ผล ราย
5. ตดิตามและประเมินผล
   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง
ศพช.ฉะเชิงเทรา แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง

...................................................

รายงานผลการปฏิบตังิาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลีย้งสัตว์น้้าชายฝ่ัง)
จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน................................................................................

   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 2

   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 1

   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 2

   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 1

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
เพ่ือเข้ารบัการฝึกอบรม

หน่วยนับกิจกรรม/งานที่จะท้า

รอบวันที.่.......................... ประจ าเดอืน.............................

ส.ค. ก.ย.หน่วยงานปฏิบตัิ
แผน/
ผล

รวม
แผน/ผล

...................................................

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ต.ค.

...................................................

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

แผนการปฏิบตังิาน

เอกสารแนบ 6.1



ชือ่ผู้รายงาน

เบอรต์ดิตอ่
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สรา้งการรบัรู้) สนง.ปจ.จันทบุรี แผน 1 คร้ัง 1

ผล คร้ัง
สนง.ปจ.จันทบุรี แผน 220 ราย 110 110

ผล ราย
3. เสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 

ศูนยฯ์ คุ้งกระเบน แผน 220 ราย 220
ผล ราย

ศูนยฯ์ คุ้งกระเบน แผน 220 ราย 220
ผล ราย

4. ประเมินคุณสมบตั ิSmart Farmer
สนง.ปจ.จันทบุรี แผน 220 ราย 110 110

ผล ราย
สนง.ปจ.จันทบุรี แผน 220 ราย 220

ผล ราย
5. ตดิตามและประเมินผล
   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภมูิภาค) สนง.ปจ.จันทบุรี แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง
ศูนยฯ์ คุ้งกระเบน แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
เพ่ือเข้ารบัการฝึกอบรม

   3.1 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 1

   3.2 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 2

   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 1

   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 2

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า หน่วยงานปฏบิตัิ แผน/ผล รวมแผน/ผล หน่วยนับ
แผนการปฏบิตังิาน

...................................................

...................................................

ส.ค. ก.ย.

...................................................

หน่วยงาน................................................................................
รอบวนัที.่.......................... ประจ าเดอืน.............................

รายงานผลการปฏบิตังิาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ัง)
จงัหวดัจนัทบรุี

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ม.ีค.

เอกสารแนบ 6.2



ชือ่ผู้รายงาน

เบอรต์ดิตอ่
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สรา้งการรบัรู้) สนง.ปจ.ตราด แผน 1 คร้ัง 1

ผล คร้ัง
สนง.ปจ.ตราด แผน 60 ราย 30 30

ผล ราย
3. เสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 

ศพช.จันทบุรี แผน 60 ราย 60
ผล ราย

ศพช.จันทบุรี แผน 60 ราย 60
ผล ราย

4. ประเมินคุณสมบตั ิSmart Farmer
สนง.ปจ.ตราด แผน 60 ราย 30 30

ผล ราย
สนง.ปจ.ตราด แผน 60 ราย 60

ผล ราย
5. ตดิตามและประเมินผล
   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภมูิภาค) สนง.ปจ.ตราด แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง
ศพช.จันทบุรี แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
เพ่ือเข้ารบัการฝึกอบรม

   3.1 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 1

   3.2 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 2

   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 1

   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 2

ก.ย.

...................................................

...................................................

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

...................................................

หน่วยงาน................................................................................
รอบวนัที.่.......................... ประจ าเดอืน.............................

รายงานผลการปฏบิตังิาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลีย้งสัตวน้้์าชายฝ่ัง)
จงัหวดัตราด

กิจกรรม/งานทีจ่ะท้า หน่วยงานปฏบิตัิ แผน/ผล รวมแผน/ผล หน่วยนับ
แผนการปฏบิตังิาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เอกสารแนบ 6.3



ชือ่ผู้รายงาน

เบอรต์ดิตอ่
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สรา้งการรบัรู้) สนง.ปจ.สมุทรสาคร แผน 1 คร้ัง 1

ผล คร้ัง
สนง.ปจ.สมุทรสาคร แผน 130 ราย 65 65

ผล ราย
3. เสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 

ศพช.สมุทรสาคร แผน 130 ราย 130
ผล ราย

ศพช.สมุทรสาคร แผน 130 ราย 130
ผล ราย

4. ประเมินคุณสมบตั ิSmart Farmer
สนง.ปจ.สมุทรสาคร แผน 130 ราย 65 65

ผล ราย
สนง.ปจ.สมุทรสาคร แผน 130 ราย 130

ผล ราย
5. ตดิตามและประเมินผล
   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภมูิภาค) สนง.ปจ.สมุทรสาคร แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง
ศพช.สมุทรสาคร แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
เพ่ือเข้ารบัการฝึกอบรม

   3.1 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 1

   3.2 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 2

   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 1

   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 2

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า หน่วยงานปฏบิตัิ แผน/ผล รวมแผน/ผล หน่วยนับ
แผนการปฏบิตังิาน

...................................................

...................................................

ส.ค. ก.ย.

...................................................

หน่วยงาน................................................................................
รอบวนัที.่.......................... ประจ าเดอืน.............................

รายงานผลการปฏบิตังิาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ัง)
จงัหวดัสมุทรสาคร

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.ก.พ.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ม.ีค.

เอกสารแนบ 6.4



ชื่อผู้รายงาน

เบอรต์ดิตอ่
วัน/เดอืน/ปี ทีร่ายงาน

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30
1. ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ (สรา้งการรบัรู้) สนง.ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ แผน 1 คร้ัง 1

ผล คร้ัง
สนง.ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ แผน 70 ราย 35 35

ผล ราย
3. เสรมิสรา้งความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์ แผน 70 ราย 70
ผล ราย

ศพช.ประจวบคีรีขันธ์ แผน 70 ราย 70
ผล ราย

4. ประเมินคุณสมบัต ิSmart Farmer
สนง.ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ แผน 70 ราย 35 35

ผล ราย
สนง.ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ แผน 70 ราย 70

ผล ราย
5. ตดิตามและประเมินผล
   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) สนง.ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง
ศพช.ประจวบคีรีขันธ์ แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
เพ่ือเข้ารบัการฝึกอบรม

   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 1

   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 2

   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 1

   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 2

ก.ย.

...................................................

...................................................

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

...................................................

หน่วยงาน................................................................................
รอบวันที.่.......................... ประจ าเดอืน.............................

รายงานผลการปฏิบัตงิาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง)
จงัหวัดประจวบคีรขีันธ์

กิจกรรม/งานทีจ่ะทา้ หน่วยงานปฏิบัติ แผน/ผล รวมแผน/ผล หน่วยนับ
แผนการปฏิบัตงิาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เอกสารแนบ 6.5



ชือ่ผู้รายงาน

เบอรต์ดิตอ่
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สรา้งการรบัรู้) สนง.ปจ.สุราษฎร์ธานี แผน 1 คร้ัง 1

ผล คร้ัง
สนง.ปจ.สุราษฎร์ธานี แผน 80 ราย 40 40

ผล ราย
3. เสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 

ศพช.สุราษฎร์ธานี แผน 80 ราย 80
ผล ราย

ศพช.สุราษฎร์ธานี แผน 80 ราย 80
ผล ราย

4. ประเมินคุณสมบตั ิSmart Farmer
สนง.ปจ.สุราษฎร์ธานี แผน 80 ราย 40 40

ผล ราย
สนง.ปจ.สุราษฎร์ธานี แผน 80 ราย 80

ผล ราย
5. ตดิตามและประเมินผล
   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภมูิภาค) สนง.ปจ.สุราษฎร์ธานี แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง
ศพช.สุราษฎร์ธานี แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
เพ่ือเข้ารบัการฝึกอบรม

   3.1 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 1

   3.2 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 2

   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 1

   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 2

ก.ย.

...................................................

...................................................

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

...................................................

หน่วยงาน................................................................................
รอบวนัที.่.......................... ประจ าเดอืน.............................

รายงานผลการปฏบิตังิาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลีย้งสัตวน้้์าชายฝ่ัง)
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กิจกรรม/งานทีจ่ะท้า หน่วยงานปฏบิตัิ แผน/ผล รวมแผน/ผล หน่วยนับ
แผนการปฏบิตังิาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เอกสารแนบ 6.6



ชื่อผู้รายงาน

เบอรต์ดิตอ่
วัน/เดอืน/ปี ทีร่ายงาน

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30
1. ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ (สรา้งการรบัรู้) สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช แผน 1 คร้ัง 1

ผล คร้ัง
สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช แผน 150 ราย 75 75

ผล ราย
3. เสรมิสรา้งความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

ศูนยฯ์ ปากพนัง แผน 150 ราย 150
ผล ราย

ศูนยฯ์ ปากพนัง แผน 150 ราย 150
ผล ราย

4. ประเมินคุณสมบัต ิSmart Farmer
สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช แผน 150 ราย 75 75

ผล ราย
สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช แผน 150 ราย 150

ผล ราย
5. ตดิตามและประเมินผล
   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง
ศูนยฯ์ ปากพนัง แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง

หน่วยงาน................................................................................
รอบวันที.่.......................... ประจ าเดอืน.............................

รายงานผลการปฏิบัตงิาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง)
จงัหวัดนครศรธีรรมราช

กิจกรรม/งานทีจ่ะทา้ หน่วยงานปฏิบัติ แผน/ผล รวมแผน/ผล หน่วยนับ
แผนการปฏิบัตงิาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ก.ย.

...................................................

...................................................

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

...................................................

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
เพ่ือเข้ารบัการฝึกอบรม

   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 1

   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 2

   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 1

   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 2

เอกสารแนบ 6.7



ชือ่ผู้รายงาน

เบอรต์ดิตอ่
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สรา้งการรบัรู้) สนง.ปจ.ตรัง แผน 1 คร้ัง 1

ผล คร้ัง
สนง.ปจ.ตรัง แผน 80 ราย 40 40

ผล ราย
3. เสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 

ศพช.ตรัง แผน 80 ราย 80
ผล ราย

ศพช.ตรัง แผน 80 ราย 80
ผล ราย

4. ประเมินคุณสมบตั ิSmart Farmer
สนง.ปจ.ตรัง แผน 80 ราย 40 40

ผล ราย
สนง.ปจ.ตรัง แผน 80 ราย 80

ผล ราย
5. ตดิตามและประเมินผล
   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภมูิภาค) สนง.ปจ.ตรัง แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง
ศพช.ตรัง แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
เพ่ือเข้ารบัการฝึกอบรม

   3.1 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 1

   3.2 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 2

   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 1

   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 2

ก.ย.

...................................................

...................................................

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

...................................................

หน่วยงาน................................................................................
รอบวนัที.่.......................... ประจ าเดอืน.............................

รายงานผลการปฏบิตังิาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลีย้งสัตวน้้์าชายฝ่ัง)
จงัหวดัตรงั

กิจกรรม/งานทีจ่ะท้า หน่วยงานปฏบิตัิ แผน/ผล รวมแผน/ผล หน่วยนับ
แผนการปฏบิตังิาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เอกสารแนบ 6.8



ชือ่ผู้รายงาน

เบอรต์ดิตอ่
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สรา้งการรบัรู้) สนง.ปจ.พงังา แผน 1 คร้ัง 1

ผล คร้ัง
สนง.ปจ.พงังา แผน 30 ราย 15 15

ผล ราย
3. เสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 

ศพช.พงังา แผน 30 ราย 30
ผล ราย

ศพช.พงังา แผน 30 ราย 30
ผล ราย

4. ประเมินคุณสมบตั ิSmart Farmer
สนง.ปจ.พงังา แผน 30 ราย 15 15

ผล ราย
สนง.ปจ.พงังา แผน 30 ราย 30

ผล ราย
5. ตดิตามและประเมินผล
   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภมูิภาค) สนง.ปจ.พงังา แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง
ศพช.พงังา แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
เพ่ือเข้ารบัการฝึกอบรม

   3.1 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 1

   3.2 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 2

   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 1

   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 2

ก.ย.

...................................................

...................................................

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

...................................................

หน่วยงาน................................................................................
รอบวนัที.่.......................... ประจ าเดอืน.............................

รายงานผลการปฏบิตังิาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลีย้งสัตวน้้์าชายฝ่ัง)
จงัหวดัพังงา

กิจกรรม/งานทีจ่ะท้า หน่วยงานปฏบิตัิ แผน/ผล รวมแผน/ผล หน่วยนับ
แผนการปฏบิตังิาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เอกสารแนบ 6.9



ชือ่ผู้รายงาน

เบอรต์ดิตอ่
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สรา้งการรบัรู้) สนง.ปจ.ปัตตานี แผน 1 คร้ัง 1

ผล คร้ัง
สนง.ปจ.ปัตตานี แผน 30 ราย 15 15

ผล ราย
3. เสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 

ศพช.ปัตตานี แผน 30 ราย 30
ผล ราย

ศพช.ปัตตานี แผน 30 ราย 30
ผล ราย

4. ประเมินคุณสมบตั ิSmart Farmer
สนง.ปจ.ปัตตานี แผน 30 ราย 15 15

ผล ราย
สนง.ปจ.ปัตตานี แผน 30 ราย 30

ผล ราย
5. ตดิตามและประเมินผล
   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภมูิภาค) สนง.ปจ.ปัตตานี แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง
ศพช.ปัตตานี แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
เพ่ือเข้ารบัการฝึกอบรม

   3.1 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 1

   3.2 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 2

   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 1

   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 2

ก.ย.

...................................................

...................................................

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

...................................................

หน่วยงาน................................................................................
รอบวนัที.่.......................... ประจ าเดอืน.............................

รายงานผลการปฏบิตังิาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลีย้งสัตวน้้์าชายฝ่ัง)
จงัหวดัปตัตานี

กิจกรรม/งานทีจ่ะท้า หน่วยงานปฏบิตัิ แผน/ผล รวมแผน/ผล หน่วยนับ
แผนการปฏบิตังิาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เอกสารแนบ 6.10



ชือ่ผู้รายงาน

เบอรต์ดิตอ่
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สรา้งการรบัรู้) สนง.ปจ.พทัลุง แผน 1 คร้ัง 1

ผล คร้ัง
สนง.ปจ.พทัลุง แผน 60 ราย 30 30

ผล ราย
3. เสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 

ศพช.สงขลา แผน 60 ราย 60
ผล ราย

ศพช.สงขลา แผน 60 ราย 60
ผล ราย

4. ประเมินคุณสมบตั ิSmart Farmer
สนง.ปจ.พทัลุง แผน 60 ราย 30 30

ผล ราย
สนง.ปจ.พทัลุง แผน 60 ราย 60

ผล ราย
5. ตดิตามและประเมินผล
   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภมูิภาค) สนง.ปจ.พทัลุง แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง
ศพช.สงขลา แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
เพ่ือเข้ารบัการฝึกอบรม

   3.1 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 1

   3.2 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 2

   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 1

   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 2

ก.ย.

...................................................

...................................................

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

...................................................

หน่วยงาน................................................................................
รอบวนัที.่.......................... ประจ าเดอืน.............................

รายงานผลการปฏบิตังิาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลีย้งสัตวน้้์าชายฝ่ัง)
จงัหวดัพัทลุง

กิจกรรม/งานทีจ่ะท้า หน่วยงานปฏบิตัิ แผน/ผล รวมแผน/ผล หน่วยนับ
แผนการปฏบิตังิาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เอกสารแนบ 6.11



ชือ่ผู้รายงาน

เบอรต์ดิตอ่
วนั/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สรา้งการรบัรู้) สนง.ปจ.สตูล แผน 1 คร้ัง 1

ผล คร้ัง
สนง.ปจ.สตูล แผน 30 ราย 15 15

ผล ราย
3. เสรมิสรา้งความรูเ้พ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 

ศพช.ตรัง แผน 30 ราย 30
ผล ราย

ศพช.ตรัง แผน 30 ราย 30
ผล ราย

4. ประเมินคุณสมบตั ิSmart Farmer
สนง.ปจ.สตูล แผน 30 ราย 15 15

ผล ราย
สนง.ปจ.สตูล แผน 30 ราย 30

ผล ราย
5. ตดิตามและประเมินผล
   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภมูิภาค) สนง.ปจ.สตูล แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง
ศพช.ตรัง แผน 11 คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผล คร้ัง

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรยีมความพรอ้มเกษตรกร
เพ่ือเข้ารบัการฝึกอบรม

   3.1 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 1

   3.2 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพฒันาเกษตรกรสู่ 
Smart Farmer คร้ังที่ 2

   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 1

   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร 
คร้ังที่ 2

ก.ย.

...................................................

...................................................

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

...................................................

หน่วยงาน................................................................................
รอบวนัที.่.......................... ประจ าเดอืน.............................

รายงานผลการปฏบิตังิาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลีย้งสัตวน้้์าชายฝ่ัง)
จงัหวดัสตลู

กิจกรรม/งานทีจ่ะท้า หน่วยงานปฏบิตัิ แผน/ผล รวมแผน/ผล หน่วยนับ
แผนการปฏบิตังิาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

เอกสารแนบ 6.12



ชื่อผู้รายงาน
เบอร์ตดิตอ่

วัน/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

หน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏบิตัิ ทีไ่ดร้ับ ทีใ่ชไ้ป ณ เดอืนน้ี ทีใ่ชไ้ปสะสม คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ประชาสมัพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู้) สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา 5,000
2. คัดเลอืกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา 6,000
3. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 64,800
   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่1 ศพช.ฉะเชิงเทรา 32,400
   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่2 ศพช.ฉะเชิงเทรา 32,400
4. ประเมนิคุณสมบตั ิSmart Farmer 6,000
   4.1 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่1 สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา 3,000
   4.2 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่2 สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา 3,000
5. ตดิตามและประเมนิผล 5,000

สนง.ปจ.ฉะเชิงเทรา 2,500
ศพช.ฉะเชิงเทรา 2,500

86,800

...................................................

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า

งบประมาณทีใ่ชท้ัง้หมด

   5.1 ติดตามและประเมนิผล (ส่วนภมูภิาค)

รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝ่ัง) 
จงัหวัดฉะเชงิเทรา

หน่วยงาน ........................................................

...................................................

...................................................

ประจ าเดอืน ...................................

เอกสารแนบ 7.1



ชื่อผู้รายงาน
เบอร์ตดิตอ่

วัน/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

หน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏบิตัิ ทีไ่ดร้ับ ทีใ่ชไ้ป ณ เดอืนน้ี ทีใ่ชไ้ปสะสม คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ประชาสมัพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู้) สนง.ปจ.จันทบุรี 5,000
2. คัดเลอืกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม สนง.ปจ.จันทบุรี 22,000
3. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 237,600
   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่1 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 118,800
   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่2 ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 118,800
4. ประเมนิคุณสมบตั ิSmart Farmer 22,000
   4.1 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่1 สนง.ปจ.จันทบุรี 11,000
   4.2 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่2 สนง.ปจ.จันทบุรี 11,000
5. ตดิตามและประเมนิผล 5,000

สนง.ปจ.จันทบุรี 2,500
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 2,500

291,600

...................................................

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า

   5.1 ติดตามและประเมนิผล (ส่วนภมูภิาค)

งบประมาณทีใ่ชท้ัง้หมด

รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝ่ัง)
จงัหวัดจนัทบรุี

ประจ าเดอืน ...................................
...................................................
...................................................

หน่วยงาน ........................................................

เอกสารแนบ 7.2



ชื่อผู้รายงาน
เบอร์ตดิตอ่

วัน/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

หน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏบิตัิ ทีไ่ดร้ับ ทีใ่ชไ้ป ณ เดอืนน้ี ทีใ่ชไ้ปสะสม คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ประชาสมัพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู้) สนง.ปจ.ตราด 5,000
2. คัดเลอืกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม สนง.ปจ.ตราด 6,000
3. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 64,800
   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่1 ศพช.จันทบุรี 32,400
   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่2 ศพช.จันทบุรี 32,400
4. ประเมนิคุณสมบตั ิSmart Farmer 6,000
   4.1 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่1 สนง.ปจ.ตราด 3,000
   4.2 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่2 สนง.ปจ.ตราด 3,000
5. ตดิตามและประเมนิผล 5,000

สนง.ปจ.ตราด 2,500
ศพช.จันทบุรี 2,500

86,800

...................................................

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า

   5.1 ติดตามและประเมนิผล (ส่วนภมูภิาค)

งบประมาณทีใ่ชท้ัง้หมด

 รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝ่ัง)
จงัหวัดตราด

หน่วยงาน ........................................................

...................................................

...................................................

ประจ าเดอืน ...................................

เอกสารแนบ 7.3



ชื่อผู้รายงาน
เบอร์ตดิตอ่

วัน/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

หน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏบิตัิ ทีไ่ดร้ับ ทีใ่ชไ้ป ณ เดอืนน้ี ทีใ่ชไ้ปสะสม คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ประชาสมัพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู้) สนง.ปจ.สมทุรสาคร 5,000
2. คัดเลอืกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม สนง.ปจ.สมทุรสาคร 13,000
3. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 140,400
   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่1 ศพช.สมทุรสาคร 70,200
   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่2 ศพช.สมทุรสาคร 70,200
4. ประเมนิคุณสมบตั ิSmart Farmer 13,000
   4.1 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่1 สนง.ปจ.สมทุรสาคร 6,500
   4.2 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่2 สนง.ปจ.สมทุรสาคร 6,500
5. ตดิตามและประเมนิผล 5,000

สนง.ปจ.สมทุรสาคร 2,500
ศพช.สมทุรสาคร 2,500

176,400

...................................................

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า

   5.1 ติดตามและประเมนิผล (ส่วนภมูภิาค)

งบประมาณทีใ่ชท้ัง้หมด

รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝ่ัง) 
จงัหวัดสมทุรสาคร

หน่วยงาน ........................................................

...................................................

...................................................

ประจ าเดอืน ...................................

เอกสารแนบ 7.4



ชือ่ผู้รายงาน
เบอร์ตดิตอ่

วนั/เดอืน/ปี ทีร่ายงาน

หน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏิบัติ ทีไ่ดร้ับ ทีใ่ช้ไป ณ เดอืนน้ี ทีใ่ช้ไปสะสม คงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ (สร้างการรับรู)้ สนง.ปจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 5,000
2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม สนง.ปจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 7,000
3. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 75,600
   3.1 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที่ 1 ศพช.ประจวบคีรีขนัธ์ 37,800
   3.2 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที่ 2 ศพช.ประจวบคีรีขนัธ์ 37,800
4. ประเมินคุณสมบัต ิSmart Farmer 7,000
   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที่ 1 สนง.ปจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 3,500
   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที่ 2 สนง.ปจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 3,500
5. ตดิตามและประเมินผล 5,000

สนง.ปจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 2,500
ศพช.ประจวบคีรีขนัธ์ 2,500

99,600

...................................................

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า

   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)

งบประมาณทีใ่ช้ทัง้หมด

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ัง) 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน ........................................................

...................................................

...................................................

ประจ าเดอืน ...................................

เอกสารแนบ 7.5



ชื่อผู้รายงาน
เบอร์ตดิตอ่

วัน/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

หน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏบิตัิ ทีไ่ดร้ับ ทีใ่ชไ้ป ณ เดอืนน้ี ทีใ่ชไ้ปสะสม คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ประชาสมัพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู้) สนง.ปจ.สุราษฎร์ธานี 5,000
2. คัดเลอืกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม สนง.ปจ.สุราษฎร์ธานี 8,000
3. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 86,400
   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่1 ศพช.สุราษฎร์ธานี 43,200
   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่2 ศพช.สุราษฎร์ธานี 43,200
4. ประเมนิคุณสมบตั ิSmart Farmer 8,000
   4.1 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่1 สนง.ปจ.สุราฎร์ธานี 4,000
   4.2 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่2 สนง.ปจ.สุราฎร์ธานี 4,000
5. ตดิตามและประเมนิผล 5,000

สนง.ปจ.สุราษฎร์ธานี 2,500
ศพช.สุราษฎร์ธานี 2,500

112,400

...................................................

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า

   5.1 ติดตามและประเมนิผล (ส่วนภมูภิาค)

งบประมาณทีใ่ชท้ัง้หมด

รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝ่ัง)
จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี

หน่วยงาน ........................................................

...................................................

...................................................

ประจ าเดอืน ...................................

เอกสารแนบ 7.6



ชือ่ผู้รายงาน
เบอร์ตดิตอ่

วนั/เดอืน/ปี ทีร่ายงาน

หน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏบิัติ ทีไ่ดร้ับ ทีใ่ชไ้ป ณ เดอืนน้ี ทีใ่ชไ้ปสะสม คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ประชาสมัพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู)้ สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช 5,000
2. คัดเลอืกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช 15,000
3. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู ่Smart Farmer 162,000
   3.1 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่1 ศูนยฯ์ ปากพนัง 81,000
   3.2 อบรม/ถา่ยทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่2 ศูนยฯ์ ปากพนัง 81,000
4. ประเมินคุณสมบัต ิSmart Farmer 15,000
   4.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่1 สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช 7,500
   4.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่2 สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช 7,500
5. ตดิตามและประเมินผล 5,000

สนง.ปจ.นครศรีธรรมราช 2,500
ศูนยฯ์ ปากพนัง 2,500

202,000

...................................................

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า

   5.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)

งบประมาณทีใ่ชท้ัง้หมด

รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ัง)
จงัหวดันครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ........................................................

...................................................

...................................................

ประจ าเดอืน ...................................

เอกสารแนบ 7.7



ชื่อผู้รายงาน
เบอร์ตดิตอ่

วัน/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

หน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏบิตัิ ทีไ่ดร้ับ ทีใ่ชไ้ป ณ เดอืนน้ี ทีใ่ชไ้ปสะสม คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ประชาสมัพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู้) สนง.ปจ.ตรัง 5,000
2. คัดเลอืกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม สนง.ปจ.ตรัง 8,000
3. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 86,400
   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่1 ศพช.ตรัง 43,200
   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่2 ศพช.ตรัง 43,200
4. ประเมนิคุณสมบตั ิSmart Farmer 8,000
   4.1 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่1 สนง.ปจ.ตรัง 4,000
   4.2 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่2 สนง.ปจ.ตรัง 4,000
5. ตดิตามและประเมนิผล 5,000

สนง.ปจ.ตรัง 2,500
ศพช.ตรัง 2,500

112,400

...................................................

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า

   5.1 ติดตามและประเมนิผล (ส่วนภมูภิาค)

งบประมาณทีใ่ชท้ัง้หมด

รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝ่ัง)
จงัหวัดตรัง

หน่วยงาน ........................................................

...................................................

...................................................

ประจ าเดอืน ...................................

เอกสารแนบ 7.8



ชื่อผู้รายงาน
เบอร์ตดิตอ่

วัน/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

หน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏบิตัิ ทีไ่ดร้ับ ทีใ่ชไ้ป ณ เดอืนน้ี ทีใ่ชไ้ปสะสม คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ประชาสมัพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู้) สนง.ปจ.พังงา 5,000
2. คัดเลอืกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม สนง.ปจ.พังงา 3,000
3. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 32,400
   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่1 ศพช.พังงา 16,200
   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่2 ศพช.พังงา 16,200
4. ประเมนิคุณสมบตั ิSmart Farmer 3,000
   4.1 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่1 สนง.ปจ.พังงา 1,500
   4.2 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่2 สนง.ปจ.พังงา 1,500
5. ตดิตามและประเมนิผล 5,000

สนง.ปจ.พังงา 2,500
ศพช.พังงา 2,500

48,400

...................................................

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า

   5.1 ติดตามและประเมนิผล (ส่วนภมูภิาค)

งบประมาณทีใ่ชท้ัง้หมด

รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝ่ัง)
จงัหวัดพังงา

หน่วยงาน ........................................................

...................................................

...................................................

ประจ าเดอืน ...................................

เอกสารแนบ 7.9



ชื่อผู้รายงาน
เบอร์ตดิตอ่

วัน/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

หน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏบิตัิ ทีไ่ดร้ับ ทีใ่ชไ้ป ณ เดอืนน้ี ทีใ่ชไ้ปสะสม คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ประชาสมัพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู้) สนง.ปจ.ปัตตานี 5,000
2. คัดเลอืกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม สนง.ปจ.ปัตตานี 3,000
3. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 32,400
   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่1 ศพช.ปัตตานี 16,200
   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่2 ศพช.ปัตตานี 16,200
4. ประเมนิคุณสมบตั ิSmart Farmer 3,000
   4.1 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่1 สนง.ปจ.ปัตตานี 1,500
   4.2 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่2 สนง.ปจ.ปัตตานี 1,500
5. ตดิตามและประเมนิผล 5,000

สนง.ปจ.ปัตตานี 2,500
ศพช.ปัตตานี 2,500

48,400

...................................................

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า

   5.1 ติดตามและประเมนิผล (ส่วนภมูภิาค)

งบประมาณทีใ่ชท้ัง้หมด

รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝ่ัง)
จงัหวัดปตัตานี

หน่วยงาน ........................................................

...................................................

...................................................

ประจ าเดอืน ...................................

เอกสารแนบ 7.10



ชื่อผู้รายงาน
เบอร์ตดิตอ่

วัน/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

หน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏบิตัิ ทีไ่ดร้ับ ทีใ่ชไ้ป ณ เดอืนน้ี ทีใ่ชไ้ปสะสม คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ประชาสมัพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู้) สนง.ปจ.พัทลุง 5,000
2. คัดเลอืกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม สนง.ปจ.พัทลุง 6,000
3. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 64,800
   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่1 ศพช.สงขลา 32,400
   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่2 ศพช.สงขลา 32,400
4. ประเมนิคุณสมบตั ิSmart Farmer 6,000
   4.1 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่1 สนง.ปจ.พัทลุง 3,000
   4.2 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่2 สนง.ปจ.พัทลุง 3,000
5. ตดิตามและประเมนิผล 5,000

สนง.ปจ.พัทลุง 2,500
ศพช.สงขลา 2,500

86,800

...................................................

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า

   5.1 ติดตามและประเมนิผล (ส่วนภมูภิาค)

งบประมาณทีใ่ชท้ัง้หมด

รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝ่ัง)
จงัหวัดพัทลงุ

หน่วยงาน ........................................................

...................................................

...................................................

ประจ าเดอืน ...................................

เอกสารแนบ 7.11



ชื่อผู้รายงาน
เบอร์ตดิตอ่

วัน/เดอืน/ป ีทีร่ายงาน

หน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปฏบิตัิ ทีไ่ดร้ับ ทีใ่ชไ้ป ณ เดอืนน้ี ทีใ่ชไ้ปสะสม คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. ประชาสมัพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู้) สนง.ปจ.สตูล 5,000
2. คัดเลอืกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเขา้รับการฝึกอบรม สนง.ปจ.สตูล 3,000
3. เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 32,400
   3.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่1 ศพช.ตรัง 16,200
   3.2 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพือ่พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer คร้ังที ่2 ศพช.ตรัง 16,200
4. ประเมนิคุณสมบตั ิSmart Farmer 3,000
   4.1 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่1 สนง.ปจ.สตูล 1,500
   4.2 ประเมนิความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร คร้ังที ่2 สนง.ปจ.สตูล 1,500
5. ตดิตามและประเมนิผล 5,000

สนง.ปจ.สตูล 2,500
ศพช.ตรัง 2,500

48,400

...................................................

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า

   5.1 ติดตามและประเมนิผล (ส่วนภมูภิาค)

งบประมาณทีใ่ชท้ัง้หมด

รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปงีบประมาณ 2561 (ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝ่ัง) 
จงัหวัดสตลู

หน่วยงาน ........................................................

...................................................

...................................................

ประจ าเดอืน ...................................

เอกสารแนบ 7.12
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