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 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้จัดท าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อ
ปวงชนชาวไทย โดยกรมประมงด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 
13,230 ราย น้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และ
ภูมิสังคมภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้ความส าคัญกับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ได้มีการด าเนินการโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายเดิม (ปี 2560 - 2562) จ านวน 13,230 ราย ซึ่งมุ่งหวังเพ่ือ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกษตรกรน าเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับ
ใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของตนเองเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และช่วยให้เกิดความสมดุลกับสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 เพื่อให้การด าเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการปฏิบัติงาน และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯที่ก าหนดไว้ ดังนั้น กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบโครงการฯ ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
อย่างไรก็ตามรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมในคู่มือการปฏิบัติงานนี้ 
สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  เหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนฐานและความต้องการ
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมและเกิดประโยชน์
ผู้เข้าร่วมโครงการฯมากที่สุด 

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ด้านการประมงนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าที่โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานซึ่งจะน าไปสู่การด าเนินงานโครงการฯ ให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

1. รายละเอียดโครงการฯ 
 1) หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดให้จัดท าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมี
ต่อปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรในฐานะที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก
ของระบบเศรษฐกิจไทย โดยยึดหลักโครงการประชารัฐแบบบูรณาการ กรมประมงจึงได้ร่วมบูรณาการจัดท า
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมงขึ้น โดยกรมประมงมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรรายเดิม (ปี 2560 - 2562) รวมทั้งสิ้น 13,230 
ราย ได้น้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
สภาพภูมิสังคม ภายใต้กรอบแนวคิดที่เน้นและให้ความส าคัญกับการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงเกษตรของตน เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดินและน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
และช่วยให้เกิดความสมดุลกับสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 2) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 (1) เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่
ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ของเกษตรกร 

(2) เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือนมีรายได้เสริม และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

(3) เพ่ือให้เกษตรกรมีการผลิตการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล และเกิดความยั่งยืน 
 

 3) กรอบแนวความคิดในการด าเนินงานโครงการ 

 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง  ด าเนินการ

พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง จ านวน 13,230 ราย โดยส่งเสริมองค์ความรู้หลักสูตรการถ่ายทอด

ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีใหม่ และ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พร้อมสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จ านวน 2,000 ตัว/ราย และอาหารสัตว์น้ า จ านวน 20 

กิโลกรัม/ราย อีกท้ังมีการด าเนินการคัดเลือกให้เป็นผู้น าเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 882 ราย เพ่ือส่งเสริมภาวะ

ความเป็นผู้น า โดยด าเนินการส่งเสริม/Coaching การสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายจัดการการถ่ายทอด

ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด พร้อมด้วยสนับสนุนอาหารสัตว์น้ า เพ่ิมเติม จ านวน 40 
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กิโลกรัม/ราย มีการติดตามหลังการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรน าองค์ความรู้ไปใช้ เพ่ือประกอบเป็น

อาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือน และมีการสรุปบทเรียน เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
 

 4) ผลผลิตและกิจกรรมของโครงการ (Outputs and Activities) 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

กิจกรรม 1 ขั้นเตรียมการ 
กิจกรรม 2 พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง จ านวน 13,230 ราย 
กิจกรรม 3 พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 882 ราย 
กิจกรรม 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร แบบมีส่วนร่วม จ านวน 882 ครั้ง 
กิจกรรม 5 สร้างการรับรู้ผลส าเร็จของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ จ านวน 1 ครั้ง 

  

 

1. ขั้นเตรยีมการเพ่ือขับเคลือ่นกิจกรรมสง่เสรมิเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

สร้างส่ือประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ ส่ิงพิมพ์ ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู้ใหแ้ก่เกษตรกร หรือ
จัดเวทีแสดงผลงานเกษตรทฤษฎใีหม่ เพื่อส่งเสริมแนะน าผลผลิตและผลิตภณัฑ์ของเกษตรใน

2. การพัฒนาเกษตรกรเครอืข่ายด้านการประมง จ านวน 13,230 ราย

5. สรา้งการรบัรูผ้ลส าเรจ็ของการน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ 

4. การจัดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ครอืข่ายเกษตรกรแบบมีสว่นรว่ม จ านวน 882 ครัง้

3.การพัฒนาผู้น าเครอืข่ายเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 882 ราย

                                                       

                                     

                             

                                           
                 

                        
                      

                                   

-                            
-                                        
-                                  

               

          

                    

                        
                      

                 

                                    

-                            
                               
-                                 
-                              
-                                   
-                               

                                                                     

                                                          

                                 

                       
                 

 **ก าหนดหัวข้อการพัฒนาเกษตรกร
เครือข่ายท่ีเหมาะสมกับบุคคลเป าหมาย**

                     

                                                     

-                              
-                             
-                        
                               
-                        
-                             

                       
                 

 **ก าหนดหัวข้อการพัฒนาผู้น าท่ีเหมาะสมกบับุคคลเป าหมาย**
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5) งบประมาณ 

งบประมาณในการด าเนินงานโครงการฯ ทั้งสิ้น 29,682,900 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นสอง

พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรม

ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

 6) พื้นที่ด าเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบ 

 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ ใน 77 จังหวัด  

 7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(1) พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง จ านวน 13,230 ราย 

(2) พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 882 ราย 

(3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ จ านวน 882 ครั้ง  

(กลุ่มละ 1 ครั้ง) 

(4) สร้างการรับรู้ผลส าเร็จของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ จ านวน 1 ครั้ง 

 8) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) 

 



 
 

9) แผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

กิจกรรมที ่ กิจกรรม 
หน่วยงาน

หลักที่
รับผิดชอบ 

ช่วงเวลาด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

เอกสารประกอบผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 2563 ปี 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

กิจกรรมหลกั ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 
กิจกรรมที ่1. ขั้นเตรียมการ 

 1.1 ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ
เพื่อเริ่มโครงการ  

กคพ.             รายงานการประชุม 

 1.2 บริหารโครงการฯ ตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

กคพ..             รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ  

กิจกรรมที่ 2. พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง จ านวน 13,230 ราย 
 2.1 สมัครและคัดเลือกเกษตรกร

เครือข่ายดา้นการประมง 
สนง.ปจ.             รายชื่อเกษตรกรที่ร่วม

โครงการฯ 
 2.2 ส่ ง เ ส ริ ม อ งค์ ค ว าม รู้ พัฒน า

เกษตรกรเครือข่าย 
สนง.ปจ.             รายงานผลปฏิบตัิงาน 

(คะแนนความรู้ก่อน-หลัง 
การส่งเสริม 20 คะแนน) 

 2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
- ผ ล ิต แ ล ะ แ จ ก พ ัน ธุ ์ส ัต ว ์น้ า จ ืด  
จ านวน 2,000 ตัว/ราย  
- อาหารสัตว์น้ า จ านวน 20 กก./ราย 

- ศพจ./
ศปจ./ 
ศพก 
- สนง.ปจ. 

            รายงานผลการปฏิบัติงาน  
- แบบฟอร์ม ตารางผลิต
ปัจจัย 
- แบบฟอร์ม ตาราง
สนับสนุนปัจจัย 
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กิจกรรมที ่ กิจกรรม 
หน่วยงาน

หลักที่
รับผิดชอบ 

ช่วงเวลาด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

เอกสารประกอบผลการ
ด าเนินงาน 

ปี 2563 ปี 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

กิจกรรมที่ 3. พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 882 ราย 
 3.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้น า สนง.ปจ.             รายชื่อเกษตรกรผู้น า

โครงการฯ 
 3.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนา

เกษตรกรผู้น า 
สนง.ปจ.             รายงานผลการปฏิบัติงาน 

(ผลคะแนนความรู้ก่อน-หลังการ
ส่งเสริมของผู้น า 20 คะแนน) 

 3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
- สนับสนุนอาหารสัตว์น้ า จ านวน 
40 กิโลกรัม/ราย 

สนง.ปจ.             รายงานผลการปฏิบัติงาน 

- แบบฟอร์ม ตาราง
สนับสนุนปัจจัย 

กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร แบบมีส่วนร่วม จ านวน 882 ครั้ง 

 สรปุบทเรยีนและจดัท าแผนจดัเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นพื้นที ่

สนง. ปจ.             รายงานผลการปฏิบัติงาน 
สรปุรายงานผลการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

กิจกรรมที่ 5 สรา้งการรับรู้ผลส าเรจ็ของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกต์ใช้ จ านวน 1 ครั้ง 
 จัดท าเอกสารการเผยแพร่/รายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ประจ าปี 2564 

กคพ.              

 

5 
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 10) หน่วยงานด าเนินการ 
 10.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยงานรับผิดชอบหลักในส่วนกลาง: กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ   

 หน่วยงานรับผิดชอบหลักในพ้ืนที่: ส านักงานประมงจังหวัด 
                                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด   
                                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด   
                                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า   
 10.2 หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรม ชื่อกิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  ขั้นเตรียมการ 

1.1 ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการเพื่อเริ่มโครงการ กคพ. 
1.2 บริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

กคพ. 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง จ านวน 13,230 ราย 
2.1 สมัครและคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง สนง.ปจ. 
2.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย สนง.ปจ. 
2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
- ผลิตและแจกพันธุ์สตัว์น้ าจืด  จ านวน 2,000 ตัว/ราย  
- สนับสนุนอาหารสัตว์น้ า จ านวน 20 กิโลกรัม/ราย 

- ศพจ./ศปจ./ ศพก 
- สนง.ปจ. 

กิจกรรมที ่3 พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 882 ราย 

 3.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้น า สนง.ปจ. 

 3.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้น า สนง.ปจ. 

 3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต  

- สนับสนุนอาหารสัตว์น้ า จ านวน 40 กิโลกรัม/ราย 

สนง.ปจ. 

กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร แบบมีส่วนร่วม จ านวน 

882 ครั้ง 

สนง.ปจ. 

กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้ผลส าเร็จของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกต์ใช้ จ านวน 1 คร้ัง 

กคพ. 

 

 11) การเชื่อมโยงของโครงการฯ กับแผนงานตามปกติตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

 การด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

เป็นภารกิจของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้าง

มูลค่า โดยให้ส านักงานประมงจังหวัด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงน้ าจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า รับผิดชอบด าเนินงาน ตามแผนงานตามแผนปกติ ที่ได้รับ
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การจัดสรรงบประมาณ ก าหนดเป าหมายของแผนงานที่เป็นตัวชี้วัดของการด าเนินงานโครงการฯ ในพ้ืนที่เป าหมาย

ที่ระบุในเอกสารโครงการอย่างเหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมายและก าหนด 

 12) ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

      12.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 13,230 ราย    
  12.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความรู้เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่า 90 

 13) การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
13.1 การจัดประชุมคณะท างานโครงการฯ เพ่ือติดตามรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปี  
13.2 รายงานผลการด าเนินโครงการในรูปรายงาน 

- รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าเดือน รายงานผลการด าเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง โดย
ตัดยอดการด าเนินงานทุกวันที่ 25 ของเดือน และจัดส่งให้กองโครงการอันเนื่องมาจาก าระราชด าริและกิจกรรม
พิเศษ ทางอีเมล์ dof.spkk@gmail.com ภายในทุกวัน 28 ของสิ้นเดือน ตามแบบฟอร์ม กปม. 31  

- รายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ โดย
สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์ ม ได้ที่  กลุ่ ม วิ จั ยและพัฒนาการถ่ ายทอด เทคโนโลยีการป ระมง 
https://rb.gy/znh8kl 

- รายงานการประชุมคณะท างานโครงการฯ โดยมีการจัดท ารายงานทุกครั้งที่มีการประชุม 

- รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 
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2. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการ 
 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มโครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หน่วยงานหลัก: กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ พร้อมตัวชี้วัดของการด าเนินงานโครงการฯ 

2) เพ่ือชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการฯ 
3) เพ่ือเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อสงสัย และท าความเข้าใจให้การ

ท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจรายละเอียดการด าเนินงานโครงการฯ ตลอดจน
แนวทางการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลท าให้การด าเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน 

จัดประชุมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเพ่ือชี้แจงรายละเอียด
โครงการฯ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้: 
1) ก าหนดวันและเตรียมการจัดการประชุม จองห้องประชุม ขออนุมัติจัดประชุม 
ยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯลฯ 
2) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระเบียบวาระการประชุมอาจจะประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้  

- เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

- เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประชุมในแต่ละครั้ง 

การประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการฯ วาระการประชุมประกอบด้วยรายละเอียด
โครงการฯ แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม งบประมาณโครงการฯ ตัวชี้วัดของโครงการ การ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ เป็นต้น 

 
3)  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เช่น คู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ 
เตรียม Power Point น าเสนอเนื้อหาในแต่ละวาระการประชุม 
4) จัดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ 
5) จัดท ารายงานการประชุม และเวียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาแก้ไข

เพ่ิมเติม 
6) ปรับแก้ไขรายงานการประชุมถ้ามีประเด็นแก้ไขเพ่ือรับรองในที่ประชุมครั้ง
คณะท างานโครงการฯ ครั้งต่อไป    
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
1) หน่วยงานในส่วนกลาง 

- อธิบดีกรมประมงหรือรองอธิบดีฯ ที่ได้รับมอบหมายในการก ากับและ
ดูแลการด าเนินงานโครงการฯ 

- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 

- ฯลฯ 
2) หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการในพื้นท่ี 

- ส านักงานประมงจังหวัด 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า   

จ านวนวันประชุม จ านวน 1 วัน 
การรายงาน จัดท ารายงานการประชุม  

กิจกรรมที่ 1.2 บริหารโครงการฯ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ให้
เป็นไปตามแผน การด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หน่วยงานหลัก: กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือบริหารโครงการและติดตามการด าเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้  
2) เพ่ือให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

การด าเนินงานโครงการฯ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วาง
ไว้ และมีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานโครงการฯ   

ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน  
 
 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้:  
1) จัดท าแผนการติดตามโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้ง
ระบุจังหวัด และช่วงเวลาการออกติดตามการด าเนินงานโครงการฯ 
2) ติดต่อประสานงานกับส านักงานประมงจังหวัด เพ่ือแจ้งแผนการติดตาม
โครงการฯ ก่อนออกติดตามโครงการฯ  
3) จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการฯ และผลการ
ติดตามการด าเนินงาน  
4) สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคท่ีพบในระหว่างการออกติดตามฯ พร้อมเสนอ
แนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหา  
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ผู้เข้าร่วมติดตาม 
 

1) หน่วยงานส่วนกลาง 
- ผู้บริหารกรมประมงท่ีก ากับและดูแลการด าเนินงานโครงการฯ 
- กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 
- ฯลฯ 

2) หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
- ส านักงานประมงจังหวัด 
- เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม 

จ านวนวันในการติดตาม 1 - 2 วันต่อครั้ง ในการติดตามทั้งนี้พิจารณาตามความเหมาะสม  
การรายงาน จัดท ารายงานผลการติดตามและประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ

แก้ไข  
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง จ านวน 13,230 ราย 

กิจกรรมที่ 2.1 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หน่วยงานหลัก: ส านักงานประมงจังหวัด   
วัตถุประสงค์ เพ่ือสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน  
 

การคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมงเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ  
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
1. เกษตรกรมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 
2. เป็นเกษตรกรรายเดิม ปี 2560 - 2562 ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 
ประสาน) 
3. มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่ส านักงานประมงจังหวัดรับผิดชอบตั้งอยู่ 
4 เกษตรกรเครือข่ายมีบ่อส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  
1) ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเจ้าหน้าที่ผ่านผู้น าชุมชน และช่องทางการ

สื่อสารของหน่วยงาน 
2) รับสมัครเกษตรกร ตามแบบรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ภาคผนวก 2) 
3) คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
4) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ภาคผนวก 3) 
5) แจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และแจ้งวันเข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้เกษตรกรทราบ 



11 
 

กลุ่มเป าหมาย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 

การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม 
กปม. 31) ในกิจกรรมการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนบ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์ม 1) 

กิจกรรมที่ 2.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หน่วยงานหลัก: ส านักงานประมงจังหวัด   
วัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและ

สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติจริง 
ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน  
 

การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตาม
โครงการฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การจัดประชุมชี้แจง การส่งเสริมองค์
ความรู้ ฯลฯ  
มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ก าหนดหัวข้อหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ประกอบด้วยเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีใหม่ 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น 
1.1 หลักการและแนวทางส าคัญในการด าเนินงานเกษตรตามแนว  
"ทฤษฎีใหม่'' 
1.2 หลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าทั่วไป 
1.3 อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ า รวมทั้งการท าอาหารธรรมชาติ  
1.4 คุณภาพน้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
1.5 การป องกันและรักษาโรคสัตว์น้ า 
1.6 การเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ 
1.7 แนวทางการลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิตด้านการประมง 
**ก าหนดหัวข้อการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายที่เหมาะสมกับบุคคล
เป าหมาย** 

2) แจ้งหรือส่งหนังสือเชิญผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ 

3) จัดเตรียมสถานที่ โสตทัศน วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้  

4) จัดการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

5) ประเมินผลและจัดท ารายงานผล (จัดท าแบบประเมินความรู้ก่อน – หลัง
การส่งเสริมความรู้ 20 คะแนน) 
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กลุ่มเป าหมาย 1) เกษตรกรเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 

การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม 
กปม. 31) ในกิจกรรมการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนบ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์ม 1) 

กิจกรรมที่ 2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลากินพืช และอาหารสัตว์น้ า) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หน่วยงานหลัก: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า และส านักงาน
ประมงจังหวัด 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช และอาหารสัตว์น้ าน าร่องให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับพันธุ์สัตว์น้ าและอาหารสัตว์น้ าน าร่อง น าไป
เลี้ยงเพ่ือบริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้ในครัวเรือน 

ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน  
 

1) ก าหนดนัดหมายการรับมอบพันธุ์ปลาและอาหารสัตว์น้ า เพื่อให้เกษตรกร
จัดเตรียมบ่อปลาให้เหมาะสม 
2) ศูนย์ผลิต น าพันธุ์สัตว์น้ าจืดขนาดไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร รายละ 2,000 
ตัว ให้เกษตรกรเครือข่ายทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 
3) ส านักงานประมงจังหวัด จัดซื้ออาหารสัตว์น้ า สนับสนุนเกษตรกรเครือข่าย  
รายละ 20 กิโลกรัม 
4) จัดท าแบบรายการรับมอบปัจจัยการผลิต 

กลุ่มเป าหมาย เกษตรกรเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 

จ านวนวัน วันและเวลาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน  

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม กปม. 31) 
- แบบฟอร์มการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (แบบฟอร์ม 3) 
- แบบฟอร์มตารางผลิตพันธุ์ปลากินพืช (แบบฟอร์ม 4) 
พร้อมทั้งแนบรายละเอียดรายชื่อเกษตรกร ชนิดและจ านวนลูกพันธุ์สัตว์น้ าที่
ผลิตและสนับสนุนให้แก่เกษตรกรและภาพกิจกรรม   
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กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 882 ราย 

กิจกรรมที่ 3.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้น า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หน่วยงานหลัก: ส านักงานประมงจังหวัด   
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือคัดเลือกผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

เกษตรกรผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง  

ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน 
 

การคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมงเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ  
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
1. เกษตรกรมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 
2. เป็นเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในระดับดีมาก 
3. มีอุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นผู้น า 

ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  
1. รวบรวมบทเรียน/ ประมวลผล/ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกคน 
2. คัดเลือกผู้น าเครือข่ายจากเกษตรกรเครือข่าย (กิจกรรมที่ 2 ) อ าเภอละ  

1 ราย 

3. จัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้น า 

4. แจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และแจ้งวันเข้ารับการส่งเสริมความรู้การพัฒนา

เกษตรกรผู้น าให้เกษตรกรทราบ 

กลุ่มเป าหมาย  1) ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวนวัน 1 - 2 วัน ปรับได้ตามความเหมาะสม 
การรายงาน  รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม กปม. 

31) ในกิจกรรมการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนบรายชื่อผู้น า
เครือข่ายฯ (แบบฟอร์ม 2) 

กิจกรรมที่ 3.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผ ู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หน่วยงานหลัก: ส านักงานประมงจังหวัด   
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าให้เกษตรกร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงได้รับความรู้และทักษะการเป็นผู้น า มี

กระบวนการคิดและบริหารจัดการตัวเองได้อย่างเป็นระบบ และสามารถน า
ความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เกษตรกรรายอ่ืนได้ 
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ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน  
 

ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้น า โดยด าเนินการส่งเสริม/Coaching 
การสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายจัดการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ให้แก่ผู้น า เช่น การจัดประชุมชี้แจง การส่งเสริม
องค์ความรู้ ฯลฯ  
มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ก าหนดหัวข้อหลักสูตรการส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้น า พัฒนา
ความรู้ ภาวะผู้น า และสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายจัดการการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เช่น 
1.1 การสร้างภาวะผู้น าให้เกษตรกร 
1.2 แบบอย่างผู้น าสู่ความส าเร็จ 
1.3 การพัฒนากระบวนการคิดและบริหารจัดการตัวเองอย่างเป็นระบบ 
1.4 ทักษะการเป็นผู้น าที่ดี  
1.5 การแบ่งปันประสบการณ์และถาม/ตอบ 
**ก าหนดหัวข้อการพัฒนาเกษตรกรผู้น าที่เหมาะสมกับบุคคลเป าหมาย** 

2) แจ้งหรือส่งหนังสือเชิญผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ 

3) จัดเตรียมสถานที่ โสตทัศน วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้  

4) จัดการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

5) ประเมินผลและจัดท ารายงานผล (จัดท าแบบประเมินความรู้ก่อน – หลัง
การส่งเสริมความรู้ 20 คะแนน) 

กลุ่มเป าหมาย 1) ผู้น าเครือข่ายทีผ่่านการคัดเลือก 

จ านวนวัน วันและเวลาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม กปม. 
31) ในกิจกรรมการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนบรายชื่อผู้น า
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง (แบบฟอร์ม 2) 

กิจกรรมที่ 3.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (อาหารสัตว์น้ า) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หน่วยงานหลัก: ส านักงานประมงจังหวัด   
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนอาหารสัตว์น้ าเพ่ิมเติมให้ผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับอาหารสัตว์น้ าเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปเลี้ยง

สัตว์น้ า 
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ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน  
 

1) ก าหนดนัดหมายการรับมอบอาหารสัตว์น้ า เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า 
2) ส านักงานประมงจังหวัด จัดซื้ออาหารสัตว์น้ า สนับสนุนผู้น าเครือข่าย  
รายละ 40 กิโลกรัม 
3) จัดท าแบบรายการรับมอบอาหารสัตว์น้ า 

กลุ่มเป าหมาย ผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนวัน วันและเวลาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

การรายงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม กปม. 
31) พร้อมแนบรายชื่อผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการสนับสนุน
อาหารสัตว์น้ า (แบบฟอร์ม 3) 

 

 

กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร แบบมีส่วนร่วม จ านวน 882 ครั้ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หน่วยงานหลัก: ส านักงานประมงจังหวัด   

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณด์้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดจากการด าเนินงานโครงการฯ 
2) เพ่ือรวบรวมบทเรียนและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและเกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติได ้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

สรุปบทเรียน องค์ความรู้และได้เกษตรกรต้นแบบในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร เพ่ือต่อยอดใน

การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมงต่อไป  

ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน  
 

สรุปบทเรียน และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายกลุ่ม 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผ่านรูปแบบต่าง ๆ มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้: 
สรุปบทเรียนและจัดท าแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ 
1) ร่วมกับผู้น าชุมชน ส ารวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในโครงการ 
สรุปประเด็นเน้นพื้นที่ที่ประมงเป็นเจ้าภาพก่อน หรือพ้ืนที่ที่มีการรวมกลุ่ม มี
ศักยภาพ/มีปัญหา/ความต้องการเร่งด่วน ต้องการความช่วยเหลือ  
2) ประมวลผลวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการฯ 

  3) จัดท าแผนจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม 
  4) เชิญ เกษตรกร ปราชญ์ รัฐ/เอกชน สถานศึกษาในพ้ืนที่ และแจ้งวัน เวลา  
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทราบ 
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  5) จัดเตรียมสถานที่ โสตทัศน วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้  
  6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ ชุมชน แปลงของเกษตรกรในโครงการที่ยินดี
ให้เข้าศึกษาเรียนรู้ 
  7) รวบรวมบทเรียน ปัญหาอุปสรรค ของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย
เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม และจัดท ารายงานผลด าเนินงานโครงการและสรุป
บทเรียนภายใต้การด าเนินงานโครงการฯ 

กลุ่มเป าหมาย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจ  
ระยะเวลาด าเนินการ พิจารณาตามความเหมาะสม  
การรายงาน จัดท ารายงานผลด าเนินงานโครงการและสรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมที่ 5 สร้างการรับรู้ผลส าเรจ็ของการของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ จ านวน 1 ครั้ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้แก่เกษตรกร และบุคคลที่สนใจ 
2) เพ่ือรายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการฯ เพ่ือใช้ปรับปรุงในการด าเนิน
โครงการฯ ในปีต่อไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทราบผลการด าเนินโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยผลส าเร็จ
ของโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค บทเรียน ที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  
เพ่ือใช้ปรับปรุงในการด าเนินโครงการฯ ในปีต่อไป 

ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงาน 
 

1) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่
เกษตรกร หรือจัดเวทีแสดงผลงาน จัดงานมหกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือส่งเสริม
แนะน าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรในโครงการ 
2) สรุปวิเคราะห์เป็นรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมทั้งโครงการฯ  
 3) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 256  

การรายงาน 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
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ภาคผนวก 1  

การอนุมัติโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  

(กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ภาคผนวก 3 

 

แบบใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     (              )                                                                                                                                ี       
                        
                                                                                                                                                                       
                                                        ศ                                                       
   ณ                   ช                        ช               ็      

 

 

 

 

 

          ฐ                     

1.เคยเข้าร่วมโครงการเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ (โครงการ 5 ประสานฯ).  
    ปี พ.ศ. 2560              ปี พ.ศ. 2561           ปี พ.ศ. 2562            

2. ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดของเกษตรกร เนื้อท่ี ......................... ไร่  ......................... งาน   ........................วา 

3. เอกสารสิทธิ์   

    ส.ป.ก. 4-01          นส.2         นส.3         นส.4           นส.5                                         

    โฉนด        สัญญาเช่า       สัญญาเช่าซื้อ      อื่นๆ 

ระบุ……………….. 

4. ขนาดพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ เนื้อท่ี......................... ไร่  ......................... งาน   ........................วา 

5. ขนาดพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  บ่อดิน   จ านวน ......... บอ่   ขนาด..........ไร่...........งาน.............วา 

6. รายได้ครัวเรือนต่อปี (โดยเฉลี่ย) 
    ภาคเกษตร ................... บาท      นอกภาคเกษตร............... บาท 

    ภาคประมง.................. บาท      รายได้รวม จ านวน ..............บาท 

แบบรับสมัคร กปม. 1 

                    ์                     ฤ ฎ       
                                     
                            

                                        
                                
                                       ๆ                               

                                                                                   

      (                                              )                                
                                             ศ                                                     

      ็                
                                   
                                      

                     ฐ (    )                                                  
                      (    )                                                 
                      ศ     (    )                                        

                                                                                       
               (                                                   )                     
                                                                             
                                                   ศ                          
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ภาคผนวก 4 
แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจ าปี 2564 

 

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

รวม
แผน  

แผนการปฏบิัติงาน 
 รวม  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายดา้นการประมง 

1.1 คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ปจ. ราย แผน 0 3,418 5,522 2,385 740 1,165 0 0 0 0 0 0 13,230 

1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย ปจ. ราย แผน 0 60 985 3,597 3,371 1,879 969 1,189 815 151 138 76 13,230 

1.3 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า 
ศปจ. /ศพจ. 

/ศพก. 
ราย แผน 0 0 0 150 515 440 150 2,603 4,494 3,347 1,200 331 13,230 

1.4 สนับสนุนอาหารสัตว์น้ า ปจ. ราย แผน 0 0 0 60 605 440 150 2,843 4,414 3,267 1,120 331 13,230 

2. พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้น า ปจ. ราย แผน 0 97 237 240 105 134 24 15 30 0 0 0 882 

2.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้น า ปจ. ราย แผน 0 0 42 115 189 213 79 94 90 45 11 4 882 

2.3 สนับสนุนอาหารสัตว์น้ า ปจ. ราย แผน 0 0 0 3 38 62 55 232 261 163 66 2 882 

3. จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือขา่ยเกษตรกร
แบบมีส่วนร่วม 

ปจ. ครั้ง แผน 0 0 2 53 58 91 134 159 162 126 88 9 882 

4. สร้างการรับรู้ผลส าเร็จของการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช ้

กคพ. ครั้ง แผน 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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ภาคผนวก  
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ าแนกรายกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ส านักงานประมงจังหวัด)  

ล าดับ 
ส านักงาน 

ประมงจังหวัด 

เป้าหมายแผนงาน/แผนงบประมาณของโครงการฯ ปี 2564 จัดซ้ือ 
 รวม

งบประมาณ 
ทั้งหมด  

1. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
เครือข่ายด้านการประมง 

2. กิจกรรมพัฒนาผู้น า
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 

3. กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรฯ 

สนับสนุนอาหารสัตว์น้ าให้กับ
เกษตรกรเครือข่าย 

สนับสนุนอาหารสัตว์น้ าให้กับ
เกษตรกรผู้น า 

เป าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
(200 บาท/ราย)  

เป าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
(250 บาท/ราย)  

เป าหมาย 
(ครั้ง) 

 งบประมาณ 
(4,000 บาท/ครั้ง)  

เป้าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
20 กก. 450 บาท  

เป้าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
40 กก. 900 บาท  

1 กระบี่ 120 24,000 8 2,000 8 32,000 120 54,000 8 7,200 119,200 
2 กรุงเทพมหานคร 20 4,000 4 1,000 4 16,000 20 9,000 4 3,600 33,600 
3 กาญจนบุรี 195 39,000 13 3,250 13 52,000 195 87,750 13 11,700 193,700 
4 กาฬสนิธุ ์ 270 54,000 18 4,500 18 72,000 270 121,500 18 16,200 268,200 
5 ก าแพงเพชร 165 33,000 11 2,750 11 44,000 165 74,250 11 9,900 163,900 
6 ขอนแกน่ 390 78,000 26 6,500 26 104,000 390 175,500 26 23,400 387,400 
7 จันทบุรี 150 30,000 10 2,500 10 40,000 150 67,500 10 9,000 149,000 
8 ฉะเซิงเทรา 165 33,000 11 2,750 11 44,000 165 74,250 11 9,900 163,900 
9 ชลบุร ี 165 33,000 11 2,750 11 44,000 165 74,250 11 9,900 163,900 
10 ชัยนาท 120 24,000 8 2,000 8 32,000 120 54,000 8 7,200 119,200 
11 ชัยภูม ิ 240 48,000 16 4,000 16 64,000 240 108,000 16 14,400 238,400 
12 ชุมพร 120 24,000 8 2,000 8 32,000 120 54,000 8 7,200 119,200 
13 เชียงราย 270 54,000 18 4,500 18 72,000 270 121,500 18 16,200 268,200 
14 เชียงใหม่ 375 75,000 25 6,250 25 100,000 375 168,750 25 22,500 372,500 
15 ตรัง 150 30,000 10 2,500 10 40,000 150 67,500 10 9,000 149,000 
16 ตราด 105 21,000 7 1,750 7 28,000 105 47,250 7 6,300 104,300 
17 ตาก 135 27,000 9 2,250 9 36,000 135 60,750 9 8,100 134,100 
18 นครนายก 60 12,000 4 1,000 4 16,000 60 27,000 4 3,600 59,600 
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ล าดับ 
ส านักงาน 

ประมงจังหวัด 

เป้าหมายแผนงาน/แผนงบประมาณของโครงการฯ ปี 2564 จัดซ้ือ 
 รวม

งบประมาณ 
ทั้งหมด  

1. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
เครือข่ายด้านการประมง 

2. กิจกรรมพัฒนาผู้น า
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 

3. กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรฯ 

สนับสนุนอาหารสัตว์น้ าให้กับ
เกษตรกรเครือข่าย 

สนับสนุนอาหารสัตว์น้ าให้กับ
เกษตรกรผู้น า 

เป าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
(200 บาท/ราย)  

เป าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
(250 บาท/ราย)  

เป าหมาย 
(ครั้ง) 

 งบประมาณ 
(4,000 บาท/ครั้ง)  

เป้าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
20 กก. 450 บาท  

เป้าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
40 กก. 900 บาท  

19 นครปฐม 70 14,000 7 1,750 7 28,000 70 31,500 7 6,300 81,550 
20 นครพนม 180 36,000 12 3,000 12 48,000 180 81,000 12 10,800 178,800 
21 นครราชสีมา 480 96,000 32 8,000 32 128,000 480 216,000 32 28,800 476,800 
22 นครศรีธรรมราช 345 69,000 23 5,750 23 92,000 345 155,250 23 20,700 342,700 
23 นครสวรรค ์ 225 45,000 15 3,750 15 60,000 225 101,250 15 13,500 223,500 
24 นนทบุรี 60 12,000 6 1,500 6 24,000 60 27,000 6 5,400 69,900 
25 นราธิวาส 195 39,000 13 3,250 13 52,000 195 87,750 13 11,700 193,700 
26 น่าน 225 45,000 15 3,750 15 60,000 225 101,250 15 13,500 223,500 
27 บึงกาฬ 120 24,000 8 2,000 8 32,000 120 54,000 8 7,200 119,200 
28 บุรีรัมย์ 355 71,000 23 5,750 23 92,000 355 159,750 23 20,700 349,200 
29 ปทุมธาน ี 105 21,000 7 1,750 7 28,000 105 47,250 7 6,300 104,300 
30 ประจวบคีรีขันธ ์ 120 24,000 8 2,000 8 32,000 120 54,000 8 7,200 119,200 
31 ปราจีนบุรี 105 21,000 7 1,750 7 28,000 105 47,250 7 6,300 104,300 
32 ปัตตานี 180 36,000 12 3,000 12 48,000 180 81,000 12 10,800 178,800 
33 พระนครศรีอยุธยา 240 48,000 16 4,000 16 64,000 240 108,000 16 14,400 238,400 
34 พะเยา 135 27,000 9 2,250 9 36,000 135 60,750 9 8,100 134,100 
35 พังงา 120 24,000 8 2,000 8 32,000 120 54,000 8 7,200 119,200 
36 พัทลุง 165 33,000 11 2,750 11 44,000 165 74,250 11 9,900 163,900 
37 พิจิตร 180 36,000 12 3,000 12 48,000 180 81,000 12 10,800 178,800 
38 พิษณุโลก 135 27,000 9 2,250 9 36,000 135 60,750 9 8,100 134,100 
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ล าดับ 
ส านักงาน 

ประมงจังหวัด 

เป้าหมายแผนงาน/แผนงบประมาณของโครงการฯ ปี 2564 จัดซ้ือ 
 รวม

งบประมาณ 
ทั้งหมด  

1. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
เครือข่ายด้านการประมง 

2. กิจกรรมพัฒนาผู้น า
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 

3. กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรฯ 

สนับสนุนอาหารสัตว์น้ าให้กับ
เกษตรกรเครือข่าย 

สนับสนุนอาหารสัตว์น้ าให้กับ
เกษตรกรผู้น า 

เป าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
(200 บาท/ราย)  

เป าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
(250 บาท/ราย)  

เป าหมาย 
(ครั้ง) 

 งบประมาณ 
(4,000 บาท/ครั้ง)  

เป้าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
20 กก. 450 บาท  

เป้าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
40 กก. 900 บาท  

39 เพชรบุรี 120 24,000 8 2,000 8 32,000 120 54,000 8 7,200 119,200 
40 เพชรบูรณ์ 165 33,000 11 2,750 11 44,000 165 74,250 11 9,900 163,900 
41 แพร่ 120 24,000 8 2,000 8 32,000 120 54,000 8 7,200 119,200 
42 ภูเก็ต 45 9,000 3 750 3 12,000 45 20,250 3 2,700 44,700 
43 มหาสารคาม 260 52,000 13 3,250 13 52,000 260 117,000 13 11,700 235,950 
44 มุกดาหาร 105 21,000 7 1,750 7 28,000 105 47,250 7 6,300 104,300 
45 แม่ฮ่องสอน 70 14,000 7 1,750 7 28,000 70 31,500 7 6,300 81,550 
46 ยโสธร 135 27,000 9 2,250 9 36,000 135 60,750 9 8,100 134,100 
47 ยะลา 120 24,000 8 2,000 8 32,000 120 54,000 8 7,200 119,200 
48 ร้อยเอ็ด 300 60,000 20 5,000 20 80,000 300 135,000 20 18,000 298,000 
49 ระนอง 75 15,000 5 1,250 5 20,000 75 33,750 5 4,500 74,500 
50 ระยอง 120 24,000 8 2,000 8 32,000 120 54,000 8 7,200 119,200 
51 ราชบุรี 150 30,000 10 2,500 10 40,000 150 67,500 10 9,000 149,000 
52 ลพบุรี 165 33,000 11 2,750 11 44,000 165 74,250 11 9,900 163,900 
53 ล าปาง 195 39,000 13 3,250 13 52,000 195 87,750 13 11,700 193,700 
54 ล าพูน 120 24,000 8 2,000 8 32,000 120 54,000 8 7,200 119,200 
55 เลย 210 42,000 14 3,500 14 56,000 210 94,500 14 12,600 208,600 
56 ศรีสะเกษ 330 66,000 22 5,500 22 88,000 330 148,500 22 19,800 327,800 
57 สกลนคร 270 54,000 18 4,500 18 72,000 270 121,500 18 16,200 268,200 
58 สงขลา 240 48,000 16 4,000 16 64,000 240 108,000 16 14,400 238,400 
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ล าดับ 
ส านักงาน 

ประมงจังหวัด 

เป้าหมายแผนงาน/แผนงบประมาณของโครงการฯ ปี 2564 จัดซ้ือ 
 รวม

งบประมาณ 
ทั้งหมด  

1. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
เครือข่ายด้านการประมง 

2. กิจกรรมพัฒนาผู้น า
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 

3. กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรฯ 

สนับสนุนอาหารสัตว์น้ าให้กับ
เกษตรกรเครือข่าย 

สนับสนุนอาหารสัตว์น้ าให้กับ
เกษตรกรผู้น า 

เป าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
(200 บาท/ราย)  

เป าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
(250 บาท/ราย)  

เป าหมาย 
(ครั้ง) 

 งบประมาณ 
(4,000 บาท/ครั้ง)  

เป้าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
20 กก. 450 บาท  

เป้าหมาย 
(ราย) 

 งบประมาณ 
40 กก. 900 บาท  

59 สตูล 105 21,000 7 1,750 7 28,000 105 47,250 7 6,300 104,300 
60 สมุทรปราการ 30 6,000 6 1,500 6 24,000 30 13,500 6 5,400 50,400 
61 สมุทรสงคราม 45 9,000 3 750 3 12,000 45 20,250 3 2,700 44,700 
62 สมุทรสาคร 45 9,000 3 750 3 12,000 45 20,250 3 2,700 44,700 
63 สระแก้ว 135 27,000 9 2,250 9 36,000 135 60,750 9 8,100 134,100 
64 สระบุรี 195 39,000 13 3,250 13 52,000 195 87,750 13 11,700 193,700 
65 สิงห์บุรี 90 18,000 6 1,500 6 24,000 90 40,500 6 5,400 89,400 
66 สุโขทัย 135 27,000 9 2,250 9 36,000 135 60,750 9 8,100 134,100 
67 สุพรรณบุรี 150 30,000 10 2,500 10 40,000 150 67,500 10 9,000 149,000 
68 สุราษฎร์ธาน ี 285 57,000 19 4,750 19 76,000 285 128,250 19 17,100 283,100 
69 สุรินทร์ 255 51,000 17 4,250 17 68,000 255 114,750 17 15,300 253,300 
70 หนองคาย 135 27,000 9 2,250 9 36,000 135 60,750 9 8,100 134,100 
71 หนองบัวล าภ ู 90 18,000 6 1,500 6 24,000 90 40,500 6 5,400 89,400 
72 อ่างทอง 105 21,000 7 1,750 7 28,000 105 47,250 7 6,300 104,300 
73 อ านาจเจริญ 105 21,000 7 1,750 7 28,000 105 47,250 7 6,300 104,300 
74 อุดรธานี 300 60,000 20 5,000 20 80,000 300 135,000 20 18,000 298,000 
75 อุตรดิตถ์ 135 27,000 9 2,250 9 36,000 135 60,750 9 8,100 134,100 
76 อุทัยธานี 120 24,000 8 2,000 8 32,000 120 54,000 8 7,200 119,200 
77 อุบลราชธาน ี 500 100,000 25 6,250 25 100,000 500 225,000 25 22,500 453,750 

รวม 13,230 2,646,000 882 220,500 882 3,528,000 13,230 5,953,500 882 793,800 13,141,800 
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ภาคผนวก 6 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจ าแนกรายกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ศูนย์ผลิต)  

งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ) เพื่อใช้ในการ
ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าในโครงการฯ 

 แผนการผลิต  แผนการจัดสรรงบประมาณ 

ล าดับ หน่วยงาน 
จังหวัดเป้าหมายท่ี

รับผิดชอบ 
เกษตรกร 

จ านวน 
ลูกพันธุ ์

ค่าผลิต 
สัตว์น้ า 

ค่าขนส่ง รวมเงิน 

(ราย) (ตัว) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ศพจ. กาญจนบุร ี กาญจนบุร ี195  

นครปฐม 70 
265 530,000 132,500 20,000 152,500 

2 ศพจ. กาฬสินธุ ์ กาฬสินธุ ์ 270 540,000 135,000 10,000 145,000 
3 ศพจ. ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 165 330,000 82,500 10,000 92,500 
4 ศพจ. ขอนแก่น ขอนแก่น 390 780,000 195,000 10,000 205,000 
5 ศพจ. ชลบุร ี ชลบุรี 165 

ฉะเชิงเทรา 165 
330 660,000 165,000 20,000 185,000 

6 ศพจ. ชัยนาท ชัยนาท 120 240,000 60,000 10,000 70,000 
7 ศพจ. เชียงราย เชียงราย 270 540,000 135,000 10,000 145,000 
8 ศพจ. เชียงใหม ่ เชียงใหม ่ 375 750,000 187,500 10,000 197,500 
9 ศพจ. ตรัง ตรัง 150 300,000 75,000 10,000 85,000 
10 ศพจ. ตราด ตราด 105  

จันทบุรี 150 
255 510,000 127,500 20,000 147,500 

11 ศพจ. นครพนม นครพนม 180 360,000 90,000 10,000 100,000 
12 ศพจ. นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 345  

พังงา 120 
465 930,000 232,500 20,000 252,500 

13 ศพจ. นราธิวาส นราธิวาส 195 390,000 97,500 10,000 107,500 
14 ศพจ. น่าน น่าน 225 450,000 112,500 10,000 122,500 
15 ศพจ. ปทุมธาน ี ปทุมธานี 105 

นนทบรุี 60 กรุงเทพฯ 
20 

185 370,000 92,500 30,000 122,500 

16 ศพจ. ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี 105 210,000 52,500 10,000 62,500 

17 ศพจ. ปัตตาน ี ปัตตาน ี 180 360,000 90,000 10,000 100,000 

18 ศพจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
240 นครนายก  60 

300 600,000 150,000 20,000 170,000 

19 ศพจ. พิจิตร พิจิตร 180 360,000 90,000 10,000 100,000 

20 ศพจ. เพชรบูรณ ์ เพชรบูรณ ์ 165 330,000 82,500 10,000 92,500 

21 ศพจ. แพร่ แพร่ 120 240,000 60,000 10,000 70,000 

22 ศพจ. มหาสารคาม มหาสารคาม 260 520,000 130,000 10,000 140,000 

23 ศพจ. มุกดาหาร มุกดาหาร 105 210,000 52,500 10,000 62,500 

22 
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ล าดับ หน่วยงาน 
จังหวัดเป้าหมายท่ี

รับผิดชอบ 

เกษตรกร 
จ านวน 
ลูกพันธุ ์

ค่าผลิต 
สัตว์น้ า 

ค่าขนส่ง รวมเงิน 

(ราย) (ตัว) (บาท) (บาท) (บาท) 

24 ศพจ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 70 140,000 35,000 10,000 45,000 

25 ศพจ. ยโสธร ยโสธร 135 270,000 67,500 10,000 77,500 

26 ศพจ. ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 300 600,000 150,000 10,000 160,000 

27 ศพจ. ราชบุร ี ราชบุร ี 150 300,000 75,000 10,000 85,000 

28 ศพจ. ล าพูน ล าพูน 120 240,000 60,000 10,000 70,000 

29 ศพจ. เลย เลย 210 420,000 105,000 10,000 115,000 

30 ศพจ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 330 660,000 165,000 10,000 175,000 

31 ศพจ. สงขลา สงขลา 240 480,000 120,000 10,000 130,000 

32 ศพจ. สตลู สตูล 105 ภูเก็ต 45 150 300,000 75,000 20,000 95,000 

33 ศพจ. สมุทรปราการ สมุทรปราการ 30 
สมุทรสงคราม 45 
สมุทรสาคร 45 

120 240,000 60,000 30,000 90,000 

34 ศพจ. สระแก้ว สระแก้ว 135 270,000 67,500 10,000 77,500 
35 ศพจ. สระบรุ ี สระบรุ ี 195 390,000 97,500 10,000 107,500 
36 ศพจ. สิงห์บุร ี สิงห์บุร ี 90 180,000 45,000 10,000 55,000 
37 ศพจ. สุโขทัย สุโขทัย 135 270,000 67,500 10,000 77,500 
38 ศพจ. หนองคาย หนองคาย 135 บึง

กาฬ 120 
255 510,000 127,500 20,000 147,500 

39 ศพจ. อ่างทอง อ่างทอง 105 210,000 52,500 10,000 62,500 
40 ศพจ. อ านาจเจรญิ อ านาจเจรญิ 105 210,000 52,500 10,000 62,500 
41 ศพจ. อุดรธาน ี อุดรธาน ี300 

หนองบัวล าภู 90 
390 780,000 195,000 20,000 215,000 

42 ศพจ. อุทัยธาน ี อุทัยธาน ี 120 240,000 60,000 10,000 70,000 
รวมแผนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 8,610 17,220,000 4,305,000 540,000 4,845,000 

1 ศปจ. ชัยภูม ิ ชัยภูม ิ 240 480,000 120,000 10,000 130,000 
2 ศปจ. ตาก ตาก 135 270,000 67,500 10,000 77,500 
3 ศปจ. นครราชสีมา นครราชสมีา 480 960,000 240,000 10,000 250,000 
4 ศปจ. นครสวรรค ์ นครสวรรค ์ 225 450,000 112,500 10,000 122,500 
5 ศปจ. พะเยา พะเยา 135 270,000 67,500 10,000 77,500 
6 ศปจ. พัทลุง พัทลุง 165 330,000 82,500 10,000 92,500 
7 ศปจ. พิษณุโลก พิษณุโลก 135 270,000 67,500 10,000 77,500 
8 ศปจ. เพชรบุร ี เพชรบุร ี120  

ประจวบฯ 120 240 480,000 120,000 20,000 140,000 
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ล าดับ หน่วยงาน 
จังหวัดเป้าหมายท่ี

รับผิดชอบ 

เกษตรกร 
จ านวน 
ลูกพันธุ ์

ค่าผลิต 
สัตว์น้ า 

ค่าขนส่ง รวมเงิน 

(ราย) (ตัว) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 ศปจ. ยะลา ยะลา 120 240,000 60,000 10,000 70,000 
10 ศปจ. สุราษฎร์ธาน ี สุราษฏร์ธาน ี285  

กระบี่ 120 ระนอง 75 
480 960,000 240,000 30,000 270,000 

11 ศปจ. ระยอง ระยอง 120 240,000 60,000 10,000 70,000 
12 ศปจ. ลพบุร ี ลพบุร ี 165 330,000 82,500 10,000 92,500 
13 ศปจ. ล าปาง ล าปาง 195 390,000 97,500 10,000 107,500 
14 ศปจ. สกลนคร สกลนคร 270 540,000 135,000 10,000 145,000 
15 ศปจ. สุพรรณบรุ ี สุพรรณบุร ี 150 300,000 75,000 10,000 85,000 
16 ศปจ. สุรินทร ์ สุรินทร ์ 255 510,000 127,500 10,000 137,500 
17 ศปจ. อุบลราชธาน ี อุบลราชธาน ี 500 1,000,000 250,000 10,000 260,000 

รวมแผนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 4,010 8,020,000 2,005,000 200,000 2,205,000 
1 ศพก. ชุมพร ชุมพร 120 240,000 60,000 10,000 70,000 
2 ศพก. บุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์ 355 710,000 177,500 10,000 187,500 
3 ศพก. อุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์ 135 270,000 67,500 10,000 77,500 

รวมแผนศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 610 1,220,000 305,000 30,000 335,000 

รวมแผน 13,230 26,460,000 6,615,000 770,000 7,385,000 
 

เป าหมายการผลิต : พันธุ์ปลาน้ าจดื (นิล ตะเพียน สวาย เป็นต้น) ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร รายละ 2,000 ตัว การจดัสรรเพื่อการ
ผลิตต่อหน่วย 0.25 บาท  

 

 



 

ภาคผนวก 7 

 
 

    2.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้น า ปจ.  ราย  
 แผน                          
 ผล                          

    2.3 สนับสนุนอาหารสัตว์น้ า ปจ.  ราย  
 แผน                          
 ผล                          

 

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจ าปี 2564 
หน่วยงาน......................................................... 

ประจ าเดือน..................................... 
ผู้รายงาน………………............……………………………เบอร์โทรศัพท์………………………………… 

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมย่อย หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

 รวม
แผน  

แผนการปฏิบัติงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง 

    1.1 คัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ปจ.  ราย  
 แผน                          
 ผล                          

    1.2 ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย ปจ.  ราย  
 แผน                          
 ผล                          

    1.3 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า  
ศปจ. /ศพจ. 

/ศพก. 
 ราย  

 แผน                          
 ผล                          

    1.4 สนับสนุนอาหารสัตว์น้ า  ปจ.  ราย  
 แผน                          
 ผล                          

2. พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 

    2.1 คัดเลือกเกษตรกรผู้น า ปจ.  ราย  
 แผน                          
 ผล                          

กปม. 31 

28 



 
 

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกร
แบบมีส่วนร่วม 

ปจ. ครั้ง 
 แผน                          
 ผล                          

4. สรา้งการรับรู้ผลส าเร็จของการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

กคพ. ครั้ง 
 แผน                          
 ผล                          

 งบประมาณที่เบิกจ่าย ปจ. บาท 
 แผน                          
 ผล                          

หมายเหต ุ   1. ให้ใช้แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มการรายงานประจ าเดือน 

                 2. จัดส่งข้อมลูการรายงานผลมายังกองโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ ตัดยอดผลการด าเนินงานและจัดส่งในวันท่ี 25 ของทุกเดือน  

                 3. ช่องทางการติดตอ่และจัดส่งข้อมูล โทร./โทรสาร 0 - 2558 - 0220 E-mail : dof.spkk@gmail.com 

 
 
 
 
 

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมย่อย หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

 รวม
แผน  

แผนการปฏิบัติงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ภาคผนวก 8 

                
แบบฟอร์ม 1 

แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อและผลคะแนนเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานส านักงานประมงจังหวัด .......................... 

จ านวนเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ ทั้งจังหวัด ................ ราย 
       : ยุทธศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า 

         
        :                                        
        :               ฤ ฎ                           
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารแิละกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 

         

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล 
เลขบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

ที่อยู่ ปีที่เขา้ร่วม
โครงการ 

ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วม
โครงการฯ  

**ขนาดพื้นทีบ่่อเลี้ยงปลา  การส่งเสริมความรู้เครือข่ายประมง 

เลขที ่ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ไร ่ งาน ตารางวา ไร ่ งาน ตารางวา ว/ด/ป pre-test post-test 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                 
                 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

หมายเหต ุ1. *กรุณาให้ขอ้มูลขนาดพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร เนือ่งจากขอ้มูลดังกล่าว ต้องรวบรวมปริมาณพืน้ที่ที่ได้รับการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนตอ่ไป 

 
2. **แบบทดสอบความรู้เกษตรกร (คะแนนความรูก้่อน - หลัง) ไม่น้อยกว่า 20 ข้อ 

 
3.  ขอให้รายงานผลการคะแนนความรู้กอ่น-หลัง ตามแบบฟอร์ม 1  ของเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ เป็นไฟล์ Excel มายัง E - mail : dof.spkk@gmail.com 
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ภาคผนวก 9 

                
แบบฟอร์ม 2 

แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อและผลคะแนนผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานส านักงานประมงจังหวัด .......................... 

จ านวนผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งจังหวัด ................ ราย 
       : ยุทธศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า 

         
        :                                        
        :               ฤ ฎ                           
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารแิละกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 

         

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล 
เลขบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

ที่อยู่ ปีที่เขา้ร่วม
โครงการ 

ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วม
โครงการฯ  

**ขนาดพื้นทีบ่่อเลี้ยงปลา  การส่งเสริมความรู้เครือข่ายประมง 

เลขที ่ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ ไร ่ งาน ตารางวา ไร ่ งาน ตารางวา ว/ด/ป pre-test post-test 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                 
                                  
                                  
                                  
                                  
                 
                                  
                                  
                                  

หมายเหต ุ1. ** กรุณาให้ขอ้มูลขนาดพืน้ที่บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร เนือ่งจากขอ้มลูดังกล่าว ต้องรวบรวมปริมาณพื้นที่ที่ไดร้ับการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนตอ่ไป 

 
2. **แบบทดสอบความรู้ผูน้ า (คะแนนความรู้กอ่น - หลัง) ไม่น้อยกว่า 20 ข้อ 

 
3.  ขอให้รายงานผลการคะแนนความรู้กอ่น-หลัง ตามแบบฟอร์ม 2 เป็นไฟล์ Excel มายัง E - mail : dof.spkk@gmail.com 
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ภาคผนวก 10 
  แบบฟอร์ม 3 

แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรที่ได้รบัการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
หน่วยงานส านักงานประมงจังหวัด .......................... 

 
 จ านวนเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ ทั้งจังหวัด ................ ราย 

 
        : ยุทธศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า 

   
        :                               

    
      

        :               ฤ ฎ                  

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล 
เลขบตัรประจ าตัว

ประชาชน 

ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

                ไ                    

ลายมือชื่อ 
เลขที ่ หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ          ์     

(        /   ) 
ช      ธ ์    

   ไ      

         ธ ์
      ไ      
(   /   ) 

   /     / ี 

             
             
             
             
             
             
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

หมายเหต ุ1. หลังจากสนับสนุนปัจจยัการผลิตแล้ว ขอให้รายงานผลการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามแบบฟอร์ม 3  เป็นไฟล์ Excel มายัง E - mail : dof.spkk@gmail.com 

 

2. ลายมือชื่อเกษตรกรเป็นหลักฐานส าคญัที่แสดงถึงการด าเนินงาน ให้รายงานเป็นไฟล์ pdf.  
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ภาคผนวก 11 

             
แบบฟอร์ม 4 

รายงานสรปุผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ศูนย์ฯ / หน่วยผลิต................................... 

         ธศ    ์                      
                                     

   
     

                      ฤ ฎ                  
   

     
 

มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กบั จังหวัด 
 

1. ............................. จ านวนเกษตรกร..................ราย รายละ............ตัว 

     
2. ............................. จ านวนเกษตรกร..................ราย รายละ............ตัว 

รวมเงินงบประมาณ....................................................บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

จังหวัด 
ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน/

พื้นที่มอบปัจจัย 
จ านวน

เกษตรกร (ราย) 

ชนิดพันธุ์ปลากินพืช (ตัว) 
รวมจ านวน (ตัว) 

ต้นทุน (บาท) 
(0.25 บาท/ตัว) 

วันที่ส่งมอบ
พันธุ์ปลา 

หมายเหต ุ
ตะเพียนขาว นิล ไน นิลแดง สวาย 

อ่ืน ๆ 
(โปรดระบุ) 

1. ..............                         

รายละเอียดการส่งมอบ
พันธุ์ปลาไม่เป็นไปตามแผน 

เนื่องจาก...... 

                          
                          
                          

รวม                     

2. ..............                           
                            
                            
                            

รวม                       

รวมทั้งหมด                       

หมายเหต ุ 1. หากมีชนิดพันธุ์ปลาที่นอกเหนือจากในแบบฟอร์ม สามารถเพิ่มเติมได้ 

 
2. ส่งแบบฟอร์มนี้เป็นไฟล์ Excel ทาง E-mail : dof.spkk@gmail.com หรือ เอกสารทางโทรสาร 02 558 0220 

 
3. หากมีเอกสารที่แสดงถึงการส่งมอบปจัจัยการผลิต ให้เกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการฯ ปี 2564/ใบเบิกพันธุป์ลา ขอความอนุเคราะห์สแกนส่งไฟล์ มายัง E-mail : dof.spkk@gmail.com  
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ภาคผนวก 12 
รายงานผลกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม 

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อการจัดเวที/กิจกรรม : …………………………………………………………………………………………….……....…………… 

วัตถุประสงค์ของการจัดเวที/กิจกรรม: …………………………………………………..………………………..….….………….. 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม : ……………………………………………….…………………………………………..……..…….. 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : ……………………………………………………………….………………………….………..….……… 

สถานทีก่ารจัดเวที/กิจกรรม : ……………………………………….………………………………………………..…………….……. 

ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม :  

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด     ...............  คน   
แบ่งเป็น 

- เกษตรกร       ……….….. คน 
- ปราชญ์ชาวบ้าน      ……….….. คน 
- เจ้าหน้าที่ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)…………………………………. ……….….. คน 
- เจ้าหน้าที่ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)…………………………………. ……….….. คน 
- เจ้าหน้าที่ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)…………………………………. ……….….. คน 
- เจ้าหน้าที่ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)…………………………………. ……….….. คน 

สรุปภาพรวมของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เช่น ประเด็นที่เกษตรกรสนใจและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกษตรกรประสบด้านการประมง/ ความต้องการของเกษตรกร/ ข้อเสนอแนะต่อ

โครงการฯ เป็นต้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................... .....................................................................................................  
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- 2 - 

**โปรดแนบหลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดงานโครงการ/กิจกรรม : 

 1) ภาพประกอบการจัดกิจกรรม  

 2) รายละเอียดก าหนดการ 

 3) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม   

 4) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 13 

   
   

       
แบบฟอร์ม 5 

แบบติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยนื  
หน่วยงานส านักงานประมงจังหวัด .......................... 

จ านวนเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ ทั้งจังหวัด ................ ราย 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสรา้งมูลค่า 

 
        

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
    

        
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ดา้นการประมง 

    
        

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารแิละกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 
        

ล าดั
บ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
อ าเภอ 

วันที่
ส ารวจ 

พื้นที่บ่อ  
(ไร่) 

ปริมาณผลผลิตทั้งสิ้น 

หมายเหต ุ
บริโภค แจกจ่าย จ าหน่าย 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(กก.) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(กก.) 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวน 
(กก.) 

ราคา 
(บาท) 

                         - ยังไม่ได้จับผลผลิต 
                         - อื่นๆ ………… 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

    รวม                         

หมายเหต ุหลังจากสนับสนุนปัจจยัการผลิตแล้ว ขอให้ติดตามผลผลิตจากการด าเนินโครงการฯ ตามแบบฟอร์ม 5  เป็นไฟล์ Excel มายัง E - mail : dof.spkk@gmail.com 
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๒๘ 

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 

เลขที่ 50 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 558 0220  

https://www4.fisheries.go.th/royalresearch 


