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คำ�นำ�
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยมี
Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด กรมประมงจึงมอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ในเรื่องที่ท�ำ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึง
คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีเป้าหมายดําเนินงานในพื้นที่ 74 จังหวัด เกษตรกร จ�ำนวน 15,000 ราย
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ จืด ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินงานภายใต้กรอบการดําเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประมง จนสามารถ
น�ำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการฯ ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กําหนด
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer โดยมี
Smart Officer เป็นเพือ่ นคูค่ ดิ Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรมีความรูใ้ นเรือ่ งทีท่ ำ� อยู่ มีขอ้ มูลประกอบ
การตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่
ประสบความส�ำเร็จเท่าทีค่ วร ส�ำหรับเกษตรกรสาขาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ก็เช่นกันต่างประสบปัญหาต้นทุน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำสูง การเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป รวมถึงการลดลงของทรัพยากร
สัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชาติ
กรมประมง ได้รับนโยบายในการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
โดยสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความรูแ้ ก่เกษตรกรเพือ่ ให้มคี วามรู้ มีทกั ษะ และมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพด้านการประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพ
ของแต่ละบุคคล เน้นการน�ำและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจ มีการ
น�ำเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีและเป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้เกษตรกรมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดทั้งด้าน
การผลิต การแปรรูป และการตลาด
2. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
ประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562
วิธีการและขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร
1.1 ด�ำเนินการคัดเลือกเกษตรกรโครงการฯ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
		 (1) เกษตรกรมีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดของกรมประมง (ทบ.1)
		 (2) เกษตรกรไม่อยู่ในกลุ่ม Existing Smart Farmer ของกรมประมง
1.2 จัดท�ำรายชื่อเกษตรกรโครงการฯ ส่งมาที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด

2
1.3 ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
		 (1) ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานจัดฝึกอบรมและเกษตรกร ในเรื่องวัน เวลา
สถานที่จัดฝึกอบรม
		 (2) น�ำเกษตรกรไปยังสถานที่จัดฝึกอบรม
		 หน่วยงานรับผิดชอบ ส�ำนักงานประมงจังหวัด 73 จังหวัด
							
และส�ำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
		 ระยะเวลาด�ำเนินงาน พฤศจิกายน 2561
2. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
2.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
		 2.1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
				 (1) ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด วิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพพืน้ ที่ ศักยภาพ
ของเกษตรกร รวมทั้งสถานการณ์การผลิตสัตว์น�้ำของเกษตรกร เพื่อจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
				 (2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ จืด ประสานงานกับส�ำนักงานประมง
จังหวัด/ส�ำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อก�ำหนดและจัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรมเกษตรกร
		 หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด 42 ศูนย์ฯ
		 ระยะเวลาด�ำเนินงาน ธันวาคม 2561-พฤษภาคม 2562
		 2.1.2 เพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
				 (1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด พิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
ให้แก่เกษตรกรที่ไม่ผ่านการประเมินความรู้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ให้ความรู้ และพัฒนาเกษตรกร
เพิ่มเติมโดยเน้นด�ำเนินการกับเกษตรกรที่มีผลการประเมินความรู้ไม่ผ่านเกณฑ์
		 หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดทุกแห่ง 42 ศูนย์ฯ
		 ระยะเวลาด�ำเนินงาน มิถุนายน 2562
2.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร
		 2.2.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร Smart farmer ครั้งที่ 1
				 (1) ประเมินความรู/้ คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร ตามแบบประเมิน Smart Farmer
ด้านการประมง (ภาคผนวก 1) ประจ�ำปี 2562 เพื่อแบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
					 - Developing Smart Farmer คือ เกษตรกรทีไ่ ม่ผา่ นการประเมินคุณสมบัตพิ นื้ ฐาน
					 - Existing Smart Farmer คือ เกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติพื้นฐาน
				 (2) บันทึกข้อมูลผลการประเมินศักยภาพรายบุคคล Smart Farmer ด้านการประมง
ครั้งที่ 1 ลงในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง http//:www.
thaismartfarmer.net
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				 (3) จัดส่งรายงานผลการประเมินความรู้/คุณสมบัติเกษตรกร มายังกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด
		 หน่วยงานรับผิดชอบ ส�ำนักงานประมงจังหวัด 73 จังหวัด
							
และส�ำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
		 ระยะเวลาด�ำเนินงาน พฤษภาคม 2562
		 2.2.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร Smart farmer ครั้งที่ 2
				 (1) ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร ตามแบบประเมิน Smart
Farmer ด้านการประมง (ภาคผนวก 1) ประจ�ำปี 2562 เพื่อแบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
					 - Developing Smart Farmer คือ เกษตรกรทีไ่ ม่ผา่ นการประเมินคุณสมบัตพิ นื้ ฐาน
					 - Existing Smart Farmer คือ เกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติพื้นฐาน
				 (2) บันทึกข้อมูลผลการประเมินศักยภาพรายบุคคล Smart Farmer ด้านการประมง
ครั้งที่ 2 ลงในระบบฐานข้อมูล Smart Farmer ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรกรปราดเปรื่อง http//:www.
thaismartfarmer.net
				 (3) จัดส่งรายงานผลการประเมินความรู้/คุณสมบัติเกษตรกร มายังกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด (ภาคผนวก 2)
		 หน่วยงานรับผิดชอบ ส�ำนักงานประมงจังหวัด 73 จังหวัด
							
และส�ำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
		 ระยะเวลาด�ำเนินงาน มิถุนายน 2562
3. ถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ
3.1 ท�ำการคัดเลือกเกษตรกร Smart Farmer (ปี 2562) ทีอ่ ยูใ่ นระดับ Existing Smart Farmer
จ�ำนวน 3 คนต่อจังหวัด
3.2 ถอดองค์ความรูต้ ามแบบฟอร์มองค์ประกอบพืน้ ฐานของการน�ำเสนอบทเรียน Smart Farmer
ต้นแบบ (ภาคผนวก 3)
3.3 บันทึกผลการถอดองค์ความรู้ลงระบบฐานข้อมูล http//:www.thaismartfarmer.net
3.4 จัดท�ำเอกสารการถอดองค์ความรู้ และจัดส่งเอกสารการถอดองค์ความรู้มายังกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด เพื่อเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป
		 หน่วยงานรับผิดชอบ ส�ำนักงานประมงจังหวัด 73 จังหวัด
							
และส�ำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
		 ระยะเวลาด�ำเนินงาน กรกฎาคม 2562
4. ติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)
		 ส�ำนักงานประมงจังหวัด/ส�ำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด ติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

4
ของเกษตรกรแต่ละราย พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามฯ ตามแบบรายงานในภาคผนวก 4 และจัดท�ำ
รายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำเดือน ตามแบบ กปม.1 (ส�ำนักงานประมง
จังหวัดและส่วนประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคผนวก 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น�้ำจืด ภาคผนวก 6) โดยตัดยอดข้อมูลเพื่อจัดท�ำรายงานทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน และจัดส่งถึงกองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป
		 หน่วยงานรับผิดชอบ ส�ำนักงานประมงจังหวัด 73 จังหวัด
							
ส�ำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
							
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด 42 ศูนย์ฯ
		 ระยะเวลาด�ำเนินงาน เมษายน 2562-สิงหาคม 2562
4.2 การติดตามและประเมินผล (ส่วนกลาง)
		 1. จัดท�ำแผนการปฏิบตั งิ าน (Action plan) แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ก�ำกับ ดูแล ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
		 2. จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
		 3. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ จืด (ส่วนกลาง) รวบรวมและสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานประจ�ำเดือน ของส�ำนักงานประมงจังหวัด ส�ำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด จัดส่งไปยังกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
ภายในวันที่ 4 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมเสนอกรมประมงต่อไป
		 4. จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการด�ำ เนิ น งานโครงการพั ฒ นาเกษตรกรปราดเปรื่ อ ง
(Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ 2562
		 5. จัดท�ำข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
		 6. จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพือ่ จัดท�ำ
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และน�ำผลทีไ่ ด้ไปใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer)
ในปีต่อไป
		 7. กองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด เสนอกรมประมงพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
เพื่อคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันสถาปนากรมประมง ประจ�ำปี 2562
		 หน่วยงานรับผิดชอบ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด (ส่วนกลาง)
							
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
		 ระยะเวลาด�ำเนินงาน ตุลาคม 2561-กันยายน 2562

5
เป้าหมาย และพื้นที่ด�ำเนินการ
เกษตรกรเป้าหมาย จ�ำนวน 15,000 ราย จาก 74 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต พังงา และตราด) ดังนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

จังหวัด
เชียงใหม่
ล�ำพูน
ล�ำปาง
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
พะเยา
แพร่
น่าน
พิจิตร
นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
ก�ำแพงเพชร
ตาก
อุดรธานี
หนองบัวล�ำภู
หนองคาย
บึงกาฬ
เลย
นครพนม
สกลนคร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
สุรินทร์

จ�ำนวน (ราย)
200
200
200
50
331
250
250
300
250
250
250
250
232
250
250
200
200
250
250
235
300
200
200
390
250
285

ล�ำดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

จังหวัด
อ�ำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
มุกดาหาร
ขอนแก่น
นครราชสีมา
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ชัยภูมิ
มหาสารคาม
บุรีรัมย์
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
ระยอง
ตราด
จันทบุรี
พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
นนทบุรี
ปทุมธานี
นครนายก
ชัยนาท
อุทัยธานี
สระบุรี

จ�ำนวน (ราย)
250
270
300
250
250
250
250
200
255
200
250
100
200
200
180
5
200
250
150
100
200
200
150
200
200

6
ล�ำดับ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

จังหวัด
สิงห์บุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ตรัง
ระนอง

จ�ำนวน (ราย)
100
150
250
250
252
200
100
120
250
150
15
100
30

ล�ำดับ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

จังหวัด
กระบี่
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
สตูล
พังงา
ภูเก็ต
สงขลา
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

จ�ำนวน (ราย)
100
200
200
150
200
200
200
200
50
200

ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด จ�ำนวน 15,000 ราย และผ่านการประเมิน
เป็นกลุ่ม Existing Smart Farmer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ได้องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ จืดจากเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ จ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 200 ราย
งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน จ�ำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด กรมประมง
หน่วยงานสนับสนุน
- ส�ำนักงานประมงจังหวัด
- ส�ำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด

6,000

15,000

6,000

222

ศพจ.

สนง.ปจ.

สนง.ปจ.

สนง.ปจ.
สนง.ปจ./
ศพจ.
สนง.ปจ./
ศพจ.
กพจ.

4.2 ติดตามและประเมินผล (ส่วนกลาง)

50

15,000

15,000

ศพจ.

4.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)

15,000

สนง.ปจ.

1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร
2. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่
Smart Farmer
2.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนา
		 เกษตรกรสู่ Smart Farmer
		 2.1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนา
			
เกษตรกรสู่ Smart Farmer
		 2.1.2 เพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
			
เกษตรกรสู่ Smart Farmer
2.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรอง
		 เกษตรกร
		 2.2.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และ
			
คัดกรองเกษตรกร Smart farmer
			
ครั้งที่ 1
		 2.2.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และ
			
คัดกรองเกษตรกร Smart Farmer
			
ครั้งที่ 2
3. ถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ
4. ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)

ครั้ง

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

หน่วยงาน เป้าหมาย หน่วย
ด�ำเนินการ
ทั้งปี
นับ

กิจกรรม/งานที่ท�ำ

5

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

7,591

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
- 15,000 -

4

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4,800

4

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

-

2,609

-

6,000

-

6,000

-

222

-

-

-

-

ก.ค.
-

-

-

-

-

-

ส.ค.
-

4

4

4

4

4

2,376 2,319 2,270 4,379 3,656

-

-

-

-

-

แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
-

แผนปฏิบัติการ (Action plan) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4

-

-

-

-

-

-

ก.ย.
-

7

8

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1

แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการประมง ประจ�ำปี 2562

ภาคผนวก 2
		

แบบรายงานผลการประเมินเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ�ำปี 2562

ภาคผนวก 3

แบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานของการน�ำเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ

ภาคผนวก 4

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)

ภาคผนวก 5
		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แบบ กปม.1 ส�ำหรับ สนง.ปจ.)

ภาคผนวก 6
		

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แบบ กปม.1 ส�ำหรับ ศพจ.)

ภาคผนวก 7
		

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ด้านการประมง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาคผนวก 8

เกษตรกรเป้าหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

9

คำ�จำ�กัดความ
Smart Farmer หมายถึง บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบ
การผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และบริหารจัดการการผลิต
และการตลาดโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค�ำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม
และสิ่งแวดล้อม
Existing Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer อยู่แล้ว เนื่องจากการคัดกรอง
สามารถผ่านคุณสมบัติพื้นฐานทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัว ในแต่ละคุณสมบัติ
Developing Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer เนื่องจากผลการ
คัดกรองยังไม่สามารถผ่านคุณสมบัติพื้นฐานทั้ง 6 ข้อ ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
ในด้านต่างๆ เพิ่มตามความต้องการของเกษตรกรแต่ละราย
Smart Farmer ต้นแบบ หมายถึง เกษตรกรทีผ่ า่ นการพิจารณาเป็น Existing Smart Farmer แล้ว
ผ่านคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบในแต่ละสาขา จ�ำนวน 10 สาขาหลัก ได้แก่ ข้าว ปาล์มน�้ำมัน
ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลัง อ้อยโรงงาน ประมง ปศุสัตว์ เกษตรผสมผสาน Young Smart
Farmer สาขาอื่น มีความโดดเด่นในการท�ำเกษตรในสาขานั้นๆ ของแต่ละพื้นที่ และสามารถเป็นต้นแบบ
และเป็นบทเรียนให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ได้
การถอดบทเรียนของ Smart Farmer ต้นแบบ หมายถึง การน�ำองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จหรือล้มเหลวในการท�ำเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ ออกมาเป็นบทเรียนที่
สามารถน�ำไปสรุป สังเคราะห์เป็นชุดข้อมูลความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นวิธีการและเทคนิคในการ
ท�ำการเกษตรให้กบั เกษตรกร เป็นสูตรส�ำเร็จหรือแบบอย่างในการปฏิบตั งิ านให้กบั บุคลากรน�ำไปประยุกต์ใช้
หรือผู้สนใจได้น�ำองค์ความรู้และวิธีการท�ำงานต่างๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้ต่อไป
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หลักสูตรการฝึกอบรมหรือการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
คุณสมบัติ
ตัวบ่งชี้
1. มีความรู้ในเรื่องที่ทําอยู่ 1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี
หรือให้คําแนะนําปรึกษาให้กับผู้อื่นได้
1.2 สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุด
เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้
2. มีข้อมูลประกอบการ 2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจาก
ตัดสินใจในระบบการผลิต เจ้าหน้าที่ และผ่านทางระบบสารสนเทศ
และการตลาด
และการสื่อสารอื่นๆ เช่น Internet /
Mobile Phone / Smart Phone
2.2 การบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบ
การวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ่มดําเนินการ
และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
2.3 มีการนําข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาอาชีพของตน
3. มีการบริหารจัดการ
3.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ผลผลิตและการตลาด
ปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ
3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิต
และการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้
4.1 มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
4. มีความตระหนักถึง
มาตรฐาน GAP / GMP เกษตรอินทรีย์ หรือ
คุณภาพสินค้าและ
ความปลอดภัยของ
มาตรฐานอื่นๆ
ผู้บริโภค
4.2 มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ผู้บริโภค มาตรฐาน GAP / GMP
เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ

หลักสูตรการฝึกอบรม
การเป็นวิทยากร
เทคนิคการเลี้ยงปลานิล
GAP ในกระชัง
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

การวางแผน
การจัดการฟาร์ม

การบริหารจัดการผลผลิต
และการตลาด

สร้างความตระหนักถึง
คุณภาพสินค้าและ
ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
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คุณสมบัติ
5. มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม/สิ่งแวดล้อม

6. มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นเกษตรกร

ตัวบ่งชี้
5.1 มีกระบวนการผลิตทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดมลภาวะ
และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง
6.1 มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ
การเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป

หลักสูตรการฝึกอบรม
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม/สิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของท้องถิ่น
การสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นเกษตรกร

หมายเหตุ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดที่รับผิดชอบ สามารถเลือกหลักสูตร
			 ได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับการพัฒนา

ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
(ระยะเวลาในการพัฒนาแต่ละหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน)
1. หลักสูตร “การเป็นวิทยากร”
2. หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงปลานิล GAP ในกระชัง”
3. หลักสูตร “การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ”
4. หลักสูตร “การจัดทําบัญชีครัวเรือน”
5. หลักสูตร “การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด”
6. หลักสูตร “การสร้างความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค”
7. หลักสูตร “ความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม”
8. หลักสูตร “การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น”
9. หลักสูตร “การสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร”
• ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ทั้ง 9 หลักสูตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดที่รับผิดชอบสามารถเลือกหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
• ผู้ให้ความรู้คือวิทยากรในพื้นที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด
ที่รับผิดชอบ Smart Farmer ต้นแบบ Smart Officer ต้นแบบ อาจารย์มหาวิทยาลัย สถานศึกษาอื่นๆ ฯลฯ
• สถานที่ฝึกอบรม สถานที่ราชการในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เช่น ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
โรงเรียน วิทยาลัย สํานักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด วัด เป็นต้น ฯลฯ
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ตัวอย่างหลักสูตร “การจัดทําบัญชีครัวเรือน”
หลักสูตร
วัตถุประสงค์
รายละเอียดหลักสูตร
วิธีการ

การจัดทําบัญชีครัวเรือน
เกษตรกรผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถจัดทํา
บัญชีครัวเรือนด้วยตนเองได้
ความหมายของการจัดทําบัญชีครัวเรือนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการจัดทําบัญชีครัวเรือน หลักการและวิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือน
การฝึกปฏิบัติการจัดทําบัญชีครัวเรือน ฯลฯ
การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน

ตัวอย่างหลักสูตร “การวางแผนการจัดการฟาร์ม”
หลักสูตร
วัตถุประสงค์
รายละเอียดหลักสูตร
วิธีการ

การวางแผนการจัดการฟาร์ม
เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผน
การจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการฟาร์ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการวางแผนการจัดการฟาร์ม การคิดค่าใช้จา่ ยในการลงทุน แนวทาง
การลดค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยงในฟาร์ม การจัดการของเสียใน
ฟาร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฯลฯ
การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน

ตัวอย่างหลักสูตร “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม”
หลักสูตร
วัตถุประสงค์
รายละเอียดหลักสูตร

วิธีการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สามารถดําเนินการด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างให้
เกษตรกรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
บริเวณฟาร์มที่ไม่รบกวนเพื่อนบ้าน วิธีการลดกลิ่นหรือมลภาวะจากของ
เสียในฟาร์ม ประโยชน์ทผี่ บู้ ริโภคได้รบั จากความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคม ฯลฯ
การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน
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ตัวอย่างหลักสูตร “การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของท้องถิน่ ”
หลักสูตร
วัตถุประสงค์
รายละเอียดหลักสูตร

วิธีการ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสําคัญของการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ของท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นมากขึ้น
ความสําคัญของการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของท้องถิน่ การมีมนุษยสัมพันธ์
กับเพือ่ นบ้านหรือชุมชน วิธกี ารสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ
กิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่น แนวทางการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้
ชุมชน ฯลฯ
การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน

ตัวอย่างหลักสูตร “การสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร”
หลักสูตร
วัตถุประสงค์
รายละเอียดหลักสูตร

วิธีการ

การสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรและ
สามารถประกอบอาชีพด้านการประมงต่อไปอย่างมั่นใจ
ความสําคัญของอาชีพเกษตรกรต่อการพัฒนาประเทศ ความรักในอาชีพ
และความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพคนในชุมชน
อาชีพ เกษตรกรรมคือต้นทางของอาหารปลอดภัย แนวทางในการดําเนิน
ชีวิตของเกษตรกรตัวอย่างในชุมชน ฯลฯ
การบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน
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ภาคผนวก 1
แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการประมง ประจ�ำปี 2562
วันที่ส�ำรวจ

วันที่



เดือน



พ.ศ.



ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกษตรกรและลักษณะการประกอบอาชีพ
ข้อที่ 1 ข้อมูลเกษตรกร
ข้าพเจ้า นาย นางสาว นาง ชือ่ ....................................................นามสกุล................................................

  
เลขประจ�ำตัวประชาชน 
วันเดือนปีเกิด

ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน เลขที.่ ............หมูท่ .ี่ ............ชือ่ หมูบ่ า้ น/อาคาร/ชุมชน................................ตรอก/ซอย.................
ถนน...............................ต�ำบล/แขวง....................................อ�ำเภอ/เขต....................................จังหวัด..........................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ.......................E-mail.....................................
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : โซน (zone) ค่า E..................................... ค่า N......................................
ข้อ 2 ลักษณะการประกอบอาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียน (ระบุอาชีพหลัก อาชีพรอง เพียงอย่างละค�ำตอบเท่านั้น)
 1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจ�ำ  3. รับจ้างทางการเกษตร
 4. ประกอบธุรกิจการค้า  5. รับจ้างทั่วไป
 6. อื่นๆ........................
2.2 อาชีพรอง
 1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจ�ำ  3. รับจ้างทางการเกษตร
 4. ประกอบธุรกิจการค้า  5. รับจ้างทั่วไป
 6. อื่น ๆ.......................
 7. ไม่มีอาชีพรอง
2.3 ชนิดสัตว์น�้ำ  1. ปลานิล
 2. ปลาดุก
 3. ปลาตะเพียน
ที่เพาะเลี้ยง  4. ปลาสวยงาม
 5. จระเข้
 6. ปลาอื่นๆ ระบุ..................................................................................................................
 7. สัตว์น�้ำอื่นๆ ระบุ..............................................................................................................
2.4 รายได้รวมภาคเกษตรของเกษตรกร.............................................................................บาท/ครัวเรือน/ปี

2.1 อาชีพหลัก

รายได้รวมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ.............................................................................บาท/ครัวเรือน/ปี
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการด�ำเนินกิจกรรมนั้นๆ
อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาด�ำเนินกิจกรรมรองจากอาชีพหลัก
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ส่วนที่ 2 การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer
คุณสมบัติ/ตัวบ่งชี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
1. มีความรู้ในเรื่องที่ท�ำอยู่
1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือให้คำ� แนะน�ำปรึกษาผูอ้ นื่ ได้
		 - เคยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเวทีต่างๆ
		 - เคยให้ค�ำปรึกษากับเกษตรกรรายอื่นๆ
1.2 สามารถเป็นจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น
		 - เคยมีผู้มาศึกษาดูงานในฟาร์ม
		 - เป็นศูนย์เรียนรู้ในโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ
			 กรมประมงหรือหน่วยงานอื่นๆ
2. มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้ขอ้ มูลในการบริหารจัดการได้
2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ทัง้ จากเจ้าหน้าที่ และผ่านทางระบบสารสนเทศ
		 และการสือ่ สารอืน่ ๆ เช่น Internet, Mobile Phone เป็นต้น
- รูจ้ กั และติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องกรมประมงหรือ กษ. เพือ่ สอบถามข้อมูลต่างๆ
		 - ใช้งาน Internet ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสืบค้นข้อมูลเกษตรกรได้
2.2 มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผน
		 บริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
		 - มีบนั ทึกหรือบัญชีครัวเรือนเพือ่ วางแผนด้านการเงิน
		 - มีบันทึกข้อมูลการผลิต การเก็บเกี่ยวและการจ�ำหน่ายสินค้าเกษตร
			 ของครัวเรือน
2.3 มีการน�ำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได้
		 - มีการปรับเปลีย่ นช่วงเวลาการปลูก การเลีย้ ง หรือการเก็บเกีย่ วผลผลิต
			 ให้เหมาะสมจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
		 - เกษตรกรสามารถยืนยันได้วา่ เมือ่ ใช้ขอ้ มูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
			 อาชีพของตนแล้วท�ำให้ผลผลิตหรือรายได้เพิม่ ขึน้ จากเดิม
3. มีความรูแ้ ละเข้าใจการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
(Supply Chain)

การประเมิน
ความเห็น/
ใช่ ไม่ใช่ ประเด็นที่ควรพัฒนา
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ส่วนที่ 2 การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer
คุณสมบัติ/ตัวบ่งชี้
3.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ
		 - มีวธิ กี ารในการลดค่าใช้จา่ ยปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ท�ำอาหารเอง เป็นต้น
		 - ใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลักและจ้างแรงงานจากภายนอกตาม
			 ความจ�ำเป็น
3.2 มีความสามารถในการเชือ่ มโยงการผลิตและการตลาดเพือ่ ให้ขายผลผลิตได้
		 - สามารถขายผลผลิตได้
		 - มีคำ� สัง่ ซือ้ ผลผลิตล่วงหน้าชัดเจนท�ำให้วางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนือ่ ง
3.3 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Waste management)
		 - มีการน�ำของเหลือจากการผลิตทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์อย่าง
			 เหมาะสม เช่น น�ำมาท�ำปุ๋ยหมักหรือพลังงานชีวภาพ เป็นต้น
		 - มีการน�ำของเหลือจากการผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้าจ�ำหน่าย
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
4.1 มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิต
		 ที่ได้มาตรฐานอื่นๆ
		 - มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ จากการได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
			 หรือการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
		 - เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือ
			 การผลิตที่ได้มาตรฐานอื่นๆ
4.2 มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP
		 หรือเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตที่ได้มาตรฐานอื่นๆ
		 - มีความตัง้ ใจทีจ่ ะผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP
			 หรือเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานอืน่ ๆ
		 - ได้รบั การรับรองมาตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิต
			 ทีไ่ ด้มาตรฐานอืน่ ๆ

การประเมิน
ความเห็น/
ใช่ ไม่ใช่ ประเด็นที่ควรพัฒนา
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ส่วนที่ 2 การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer
คุณสมบัติ/ตัวบ่งชี้
5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม
5.1 มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
		 (Green Economy)
		 - ไม่ปล่อยน�้ำจากบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำที่เป็นโรคทิ้งลงสู่แหล่งน�้ำโดยตรง
		 - ใช้ปยุ๋ ชีวภาพทดแทนการใช้ปยุ๋ เคมีในการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลีย้ ง
		 - ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการการเลี้ยงสัตว์น�้ำลดการใช้สารเคมี
5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
		 - มีการบริจาคทรัพย์หรือสิง่ ของต่างๆ ให้กบั บุคคล วัด หรือสถานศึกษาใน
			 ชุมชน
		 - เคยร่วมกับชุมชนในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน สถานที่ต่างๆ
6. มีความภูมใิ จในความเป็นเกษตรกร
6.1 มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร
		 - ท�ำกิจกรรมทางการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ด้วยตนเอง และครอบครัวมากกว่า
			 การจ้างแรงงานจากภายนอก
		 - มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำให้ดีขึ้นจาก
			 ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติม
6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป
		 - มีการสืบทอดมรดกพื้นที่ท�ำการเกษตรของครัวเรือนจากรุ่นสู่รุ่น
6.3 มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร
		 - เกษตรกรสามารถยืนยันได้วา่ สามารถแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาต่างๆ
			 ในระหว่างการผลิตได้
		 - เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าผลจากการประกอบอาชีพการเกษตร
			 ท�ำให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การประเมิน
ความเห็น/
ใช่ ไม่ใช่ ประเด็นที่ควรพัฒนา

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณสมบัติ
 Existing Smart Farmer
เกษตรกรรายนี้อยู่ในกลุ่ม
 Developing Smart Farmer
หมายเหตุ:

เกษตรกรทีเ่ ป็น Existing Smart Farmer ต้องผ่านคุณสมบัตพิ น้ื ฐาน (ส่วนที่ 2) ครบทัง้ 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้
อย่างน้อย 1 ตัวในแต่ละคุณสมบัติ

่บัตร
ล�ำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ประจ�เลขที
ำตัวประชาชน เลขที่
หมู่ที่

ต�ำบล

ที่อยู่
อ�ำเภอ

จังหวัด

เลขทะเบียนเกษตรกร

ผลการประเมิน
ชนิดสัตว์นํ้าที่เลี้ยง
Existing Developing

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการประเมินเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ�ำปี 2562
ส�ำนักงานประมงจังหวัด........................................................ ผู้รายงาน...................................................................... โทรศัพท์..................................................................

ภาคผนวก 2
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ภาคผนวก 3
แบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานของการน�ำเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ
1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ
2. Smart Farmer ต้นแบบ สาขา..........................
3. “ค�ำจ�ำกัดความ”
(ตัวอย่าง “เกษตรกรต้นแบบแห่งต�ำบล........ กับผลผลิต 1 ตัน/ไร่ จากการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง”)

4. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี (ไม่ครบทุกข้อย่อยก็ได้) สื่อประกอบ (ถ้ามี)
1) ความรู้เฉพาะสาขา
		 (ตัวอย่าง “เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ...”)
		 เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ ............... (เช่น มีการพัฒนา
เครือ่ งมือการจัดการ Supply Chain ในอุตสาหกรรมการผลิตปลา
เชิงพาณิชย์ เป็นต้น)
2) การจัดการปัจจัยการผลิต (ตัวอย่าง “วิเคราะห์น�้ำเป็น”)
		 เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ ................(การวิเคราะห์น�้ำ
ถ้าเป็นแหล่งน�้ำจากธรรมชาติปราศจากการปนเปื้อนหรือการทิ้ง
ของเสียจากบ้านเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นแหล่งน�้ำ
ที่เป็นประโยชน์และเหมาะต่อการเพาะเลี้ยงเนื่องจากต้นทุนต�ำ่
และเกษตรกรสามารถผลิตอาหารให้สัตว์น�้ำได้ เป็นต้น)
3) การผลิต/การเลี้ยง (ตัวอย่าง “สามารถเพาะพันธุ์ปลา
		 พันธุ์กุ้ง ตามมาตรฐานฟาร์มฯ GAP”)
		 เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ ...............
4)
		
		
		

การแปรรูป/การเพิม่ มูลค่า (ตัวอย่าง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ประมง เช่ น การท�ำ กะปิ การท�ำ น�้ ำ ปลา ปลาหวาน
การแปรรูปหอยนางรม เป็นต้น)
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ ...............

ภาพถ่าย

วิดีโอ

ภาพถ่าย

วิดีโอ

ภาพถ่าย

วิดีโอ

ภาพถ่าย

วิดีโอ
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5) การตลาด (ศึกษาความต้องการของตลาดและ
		 จ�ำนวนแผนการผลิต)
		 เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ ...............
6) อื่นๆ (การจับและการขนส่ง)
		 เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ ...............

ภาพถ่าย

วิดีโอ

ภาพถ่าย

วิดีโอ

5. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ
 นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ....(ระบุ)....
ชือ่ ..................................................................................นามสกุล...............................................................................
อายุ .......................ปี............................เดือน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่...........หมู่ที่............ชื่อบ้าน....................................ต�ำบล..................................
อ�ำเภอ..................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.์ .............................
โทรศัพท์................................................................... อื่นๆ (ถ้ามี)..........................................................................

6. ข้อมูลผู้ถอดบทเรียน
1) ชื่อ/นามสกุล/ต�ำแหน่ง/หน่วยงาน/การติดต่อ (โทรศัพท์/e-mail/อื่นๆ)
2) ชื่อ/นามสกุล/ต�ำแหน่ง/หน่วยงาน/การติดต่อ (โทรศัพท์/e-mail/อื่นๆ)
3) ..........ฯลฯ ........
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ภาคผนวก 4
แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2562
(ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�จืด)
จังหวัด……………………………………………………………………………….
หน่วยงาน……………………………………………………………………………
ข้อมูลเกษตรกร
ชือ่ -สกุล .............................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ ...................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ............................................................ E-mail …………….……….......................................……
ชนิดสัตว์น�้ำที่เลี้ยง ................................................................ พื้นที่ฟาร์ม...................................................ไร่
จ�ำนวนบ่อเลี้ยง (บ่อดิน, บ่อปูน, อื่นๆ โปรดระบุ ........................................................................................)
บ่อดินขนาด...................ไร่ จ�ำนวน...................บ่อ บ่อดินขนาด..........................ไร่ จ�ำนวน...................บ่อ
บ่อปูนขนาด................ตารางเมตร จ�ำนวน..........บ่อ บ่อดินขนาด.................ตารางเมตร จ�ำนวน ...........บ่อ
อื่นๆ ..............................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer) ในปีตอ่ ไป (โปรดระบุ)
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
ผู้ให้ข้อมูล................................................................
วันที่ให้ข้อมูล...........................................................

ผู้ให้ข้อมูล................................................................
วันที่ให้ข้อมูล...........................................................

หมายเหตุ: ขอให้หน่วยงานส่งรายงานผลไปทีก่ ลุม่ วิจยั เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด กองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น�้ำจืด ทุกวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ทาง E-mail : inland.smartfarmer@gmail.com

ราย
ราย

-

		 2.2.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร Smart Farmer ครั้งที่ 2

3. ถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ

4. ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)
4.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)

แผน
ผล

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

ผล

-

-

-

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 3. ถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ ด�ำเนินการหน่วยงานละ 3 ราย (ส่งเป็นไฟล์ Word ตามแบบฟอร์ม)

4.2 ติดตามและประเมินผล (ส่วนกลาง)

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

-

ราย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยนับ แผน-ผล
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ทั้งปี
ราย
แผน
- - - - - - - - - - - - -

2.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร
		 2.2.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร Smart farmer ครั้งที่ 1

		 2.1.2 เพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

2. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
2.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
		 2.1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร

กิจกรรม/งานที่ท�ำ

หน่วยงาน...................................................................................ชือ่ ผูร้ ายงาน...................................................................................โทรศัพท์.................................................................
ประจ�ำเดือน................................................................... พ.ศ. ..................................
.

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

แบบ กปม.1 (สนง.ปจ.)
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แบบ กปม.1 (ศพจ.)

4.2 ติดตามและประเมินผล (ส่วนกลาง)

4. ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)
4.1 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)

3. ถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ

		 2.2.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร Smart Farmer ครั้งที่ 2

-

-

		 2.1.2 เพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

2.2 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร
		 2.2.1 ประเมินความรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร Smart farmer ครั้งที่ 1

-

ราย
ราย

ราย
ราย
ราย
ราย

แผน
ผล

แผน
ผล
แผน
ผล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยนับ แผน-ผล
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ทั้งปี

2. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
2.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
		 2.1.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร

กิจกรรม/งานที่ท�ำ

หน่วยงาน...................................................................................ชือ่ ผูร้ ายงาน...................................................................................โทรศัพท์.................................................................
ประจ�ำเดือน................................................................... พ.ศ. ..................................
.

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
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ภาคผนวก 7
ใบสมัครเข้าร่วม
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการประมง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ นามสกุล...........................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด................ /................ /................ อายุ.............. ปี เลขประจ�ำตัวประชาชน....................................................
สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 อืน่ ๆ........................................................................................
2. ที่อยู่ฟาร์ม
บ้านเลขที่........................................................ หมู่ที่..................................... ต�ำบล........................................................
อ�ำเภอ......................................................... จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...............................
เบอร์โทรศัพท์.................................................................. Facebook: ..........................................................................
E-mail: ........................................................................... ID Line: ...............................................................................
พิกัด GPS: ค่า X.......................................................................... ค่า Y..........................................................................
3. ระดับการศึกษา

 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปริญญาตรี  อื่นๆ (ระบุ)...........................

4. การประกอบอาชีพ
 ประมง บ่อดิน (ระบุชนิด)........................................................ พื้นที่จ�ำนวน...................... ไร่ .....................บ่อ
		
(ระบุชนิด)........................................................ พื้นที่จ�ำนวน...................... ไร่ .....................บ่อ
		
(ระบุชนิด)........................................................ พื้นที่จ�ำนวน...................... ไร่ .....................บ่อ
 ประมง กระชัง (ระบุชนิด)........................................................ พื้นที่จ�ำนวน...................... ไร่ .......................กระชัง
		
(ระบุชนิด)........................................................ พื้นที่จ�ำนวน...................... ไร่ .......................กระชัง
		
(ระบุชนิด)........................................................ พื้นที่จ�ำนวน...................... ไร่ .......................กระชัง
5. การรับรองมาตรฐาน
		




มาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด (GAP)………………………..………………….
มาตรฐานขั้นปลอดภัย (SL)………………………………………………………………..…………….

ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้าน
การประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมประมง ซึ่งข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท�ำการเกษตร ต้องการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตตนเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ
ลงนาม........................................................ ผู้สมัคร
(.......................................................)
วัน........เดือน...............พ.ศ.............

ลงนาม................................................ เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
(.......................................................)
วัน........เดือน...............พ.ศ.............
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ภาคผนวก 8
เกษตรกรเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เขตที่
1

2

3

4

5

เป้าเกษตรกร
(ราย)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด เขต 1 (เชียงใหม่) ส�ำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
200
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดล�ำพูน
ส�ำนักงานประมงจังหวัดล�ำพูน
200
ส�ำนักงานประมงจังหวัดล�ำปาง
200
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดแม่ฮ่องสอน ส�ำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
50
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด เขต 2 (เชียงราย) ส�ำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
331
ส�ำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
250
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดแพร่
ส�ำนักงานประมงจังหวัดแพร่
250
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดน่าน
ส�ำนักงานประมงจังหวัดน่าน
300
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด เขต 3 (พิจิตร) ส�ำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
250
ส�ำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
250
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดเพชรบูรณ์
ส�ำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
250
ส�ำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
250
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดสุโขทัย
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
232
ส�ำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
250
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดก�ำแพงเพชร ส�ำนักงานประมงจังหวัดก�ำแพงเพชร
250
ส�ำนักงานประมงจังหวัดตาก
200
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืดเขต 4 (อุดรธานี) ส�ำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
200
ส�ำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวล�ำภู
250
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดหนองคาย
ส�ำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
250
ส�ำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ
235
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดเลย
ส�ำนักงานประมงจังหวัดเลย
300
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดนครพนม
ส�ำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
200
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
200
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด เขต 5 (ยโสธร) ส�ำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
390
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดศรีสะเกษ
ส�ำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
250
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
285
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด

ส�ำนักงานประมงจังหวัด

26

เกษตรกรเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เขตที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดอ�ำนาจเจริญ

6

7

8

9

ส�ำนักงานประมงจังหวัด

ส�ำนักงานประมงจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ส�ำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดมุกดาหาร
ส�ำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด เขต 6 (ขอนแก่น) ส�ำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
ส�ำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดกาฬสินธุ์
ส�ำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดร้อยเอ็ด
ส�ำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
ส�ำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดมหาสารคาม ส�ำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
ส�ำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด เขต 7 (ชลบุรี) ส�ำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดปราจีนบุรี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดสระแก้ว
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
ส�ำนักงานประมงจังหวัดระยอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดตราด
ส�ำนักงานประมงจังหวัดตราด
ส�ำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด เขต 8
ส�ำนักงานประมงจังหวัด
(พระนครศรีอยุธยา)
พระนครศรีอยุธยา
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดอ่างทอง
ส�ำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
ส�ำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดปทุมธานี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) ส�ำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดอุทัยธานี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดสระบุรี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

เป้าเกษตรกร
(ราย)
250
270
300
250
250
250
250
200
255
200
250
100
200
200
180
5
200
250
150
100
200
200
150
200
200
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เกษตรกรเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เขตที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดสิงห์บุรี

10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด เขต 10
(กาญจนบุรี)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดสมุทรปราการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดราชบุรี

11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด เขต 11 (ตรัง)

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำจืดนครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดสตูล

12 ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด เขต 12 (สงขลา)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดนราธิวาส

ส�ำนักงานประมงจังหวัด
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
ส�ำนักงานประมงพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ส�ำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ส�ำนักงานประมงจังหวัดระนอง
ส�ำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
ส�ำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสตูล
ส�ำนักงานประมงจังหวัดพังงา
ส�ำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
ส�ำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
ส�ำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดยะลา
ส�ำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

รวมเกษตรกรเป้าหมายทั้งสิ้น (ราย)

เป้าเกษตรกร
(ราย)
100
150
250
250
252
200
100
120
250
150
15
100
30
100
200
200
150
200
200
200
200
50
200
15,000
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กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน
เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

