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(ร่าง)
คู่มือปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ใช้งบประมาณประจ้าปี 2562 ไปพลางก่อน)
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบำย “กำรพัฒ นำเกษตรกรให้ เป็น Smart Farmer
โดยมี Smart Officer เป็ น เพื่ อ นคู่ คิ ด ” โดยที่ Smart Farmer หมำยถึ ง บุ ค คลที่ มี ค วำมภู มิ ใจในกำรเป็ น
เกษตรกร มีควำมรอบรู้ในระบบกำรผลิต มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ เชื่อมโยง และบริหำรจัดกำรกำรผลิต
และกำรตลำด โดยใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร โดยคณะทำงำนระดับจังหวัดได้มีกำรดำเนินกำรสำรวจและ
คัดกรองเกษตรกรในพื้นที่เพื่อคัดกรองและจัดกลุ่มเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกรเป้ำหมำยที่ จะ
พัฒนำให้เป็น Smart Farmer โดยสมบูรณ์ (Existing Smart Farmer) เกษตรกรเป้ำหมำยที่จะพัฒนำให้เป็น
Smart Farmer (Developing Smart Farmer) และเกษตรกรที่มีควำมโดดเด่นในแต่ละสำขำเพื่อเป็นต้นแบบ
ให้มีกำรเรียนรู้จำกเกษตรกรด้วยกันเอง (Smart Farmer ต้นแบบ) รวมทั้งสำมำรถทรำบได้ว่ำ เกษตรกรประสบ
ปัญหำหรือมีควำมต้องกำรกำรพัฒนำในด้ำนใดเพื่อให้สำมำรถกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำได้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรมำกขึ้น
นอกจำกนี้ กำรขับเคลื่อนภำคเกษตรในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยั งให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรสร้ ำงและพั ฒ นำเกษตรกรรุ่น ใหม่ (Young Smart
Farmer) ให้ ส ำมำรถปรับ ตัวได้เท่ำทัน สถำนกำรณ์ สำมำรถเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรปรับโครงสร้ำง
ฐำนควำมรู้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ เชื่อมโยงข้อมูลและควำมรู้ทำงวิชำกำรเพื่อกำรตัดสินใจ นำไปสู่กำรวิเครำะห์
และช่วยกันสร้ำงทำงเลือกใหม่ให้กับท้องถิ่น ที่สำคัญต้องเชื่อมโยงเกษตรกรในกลุ่มที่ยำกต่อกำรปรับตัวด้วย
ตนเองให้สำมำรถปรับตัวได้ Young Smart Farmer จึงเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ทมี่ ีบทบำทสำคัญที่จะช่วยให้
ภำคเกษตรของไทยก้ำวข้ำมปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเผชิญเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนมำกขึ้น
จำกกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่ผ่ำนมำ พบปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำนพอสมควร เช่น ข้อจำกัด
ด้ำนงบประมำณ หน่วยงำนในพื้นที่มีงำนที่ต้องปฏิบัติพร้อมกันจำนวนมำก บุคลำกรและยำนพำหนะที่พร้อม
ปฏิบัติงำนยังไม่เพียงพอ เป็นต้น ถึงแม้มีปัญหำเกิดขึ้น กำรขับเคลื่อนนโยบำยยังต้องเดินหน้ำต่อไปเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยประเทศในกำรที่จะทรำบข้อมูลและสถำนภำพของเกษตรกรว่ำอยู่ในกลุ่มใดใน 3 กลุ่ม ดังกล่ำวข้ำงต้น
เพื่อให้สำมำรถกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเกษตรกรในแต่ละกลุ่มได้อย่ำงเหมำะสมในแต่ละพื้นที่
ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเป้ำหมำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน กรมประมงจึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงำนโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้ำนกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรลุสู่ควำมสำเร็จสูงสุดในกำรพัฒนำเกษตรกรไทย
ให้มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะกำรประกอบอำชีพของแต่ละบุคคล เน้นกำรนำและกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรนำเทคโนโลยี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวิธีกำรปฏิบัติที่ดี และ
เป็นไปตำมหลักสำกล เกษตรกรมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกรและสำมำรถพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เกษตรกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้บรรลุตำมเกณฑ์กำหนดเพื่อให้เป็นเกษตรกร
ปรำดเปรื่องในกำรประกอบอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ
2.2 เพื่อให้เกษตรกรได้รับกำรพัฒ นำให้สำมำรถเป็นเกษตรกรต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
กำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ระยะเวลาด้าเนินการ
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม 2562 สิ้นสุดเดือนกันยำยน 2563
4. วิธีการและขั้นตอนการด้าเนินงาน
4.1 การบริหารจัดการโครงการฯ
(1) กองวิจัยและพัฒ นำกำรเพำะเลี้ ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง จัดทำแผนกำรปฏิบัติงำน
(Action plan) แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พร้อมทั้ง กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำร
พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(2) กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนโครงกำรพัฒนำ
เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(3) ส ำนักงำนประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒ นำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ดำเนินกำร
คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนด จัดฝึกอบรม บ่มเพำะควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรประกอบ
อำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้แล้วเสร็จ
(4) กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ทำหน้ำที่รวบรวมและสรุปรำยงำนผลกำร
ปฏิ บั ติ ง ำน (ภำพรวมโครงกำรฯ) ประจ ำเดื อ น จำกส ำนั ก งำนประมงจั ง หวั ด ส ำนั ก งำนประมงพื้ น ที่
กรุงเทพมหำนคร และศูนย์วิจัยและพั ฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จัดส่งไปยังกองนโยบำยและยุทธศำสตร์
พัฒนำกำรประมง ภำยในวันที่ 4 ของทุกเดือน เพื่อเสนอกรมประมงทรำบต่อไป
(5) กองวิ จั ย และพั ฒ นำกำรเพำะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำจื ด จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงรำยละเอี ย ดกำร
ด ำเนิ น งำนโครงกำรพั ฒ นำเกษตรกรปรำดเปรื่อ ง (Smart Farmer) ด้ ำนกำรเพำะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานรับผิดชอบ กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ระยะเวลาด้าเนินงาน ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
4.2 การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ Smart Farmer
4.2.1 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนำสู่ Smart Farmer
ดำเนินกำรรับสมัครเกษตรกรโดยกำรกรอกใบสมัครตำมแบบ SF-DOF 1/63 และ
ให้คัดเลือกเกษตรกร Smart Farmer ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของกรมประมง (ทบ.๑)
(๒) เป็นเกษตรกรที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Existing Smart Farmer ในปีที่ผ่านมาของกรมประมง
๔.๒.๒ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนำสู่ Young Smart Farmer
ดำเนินกำรรับสมัครเกษตรกรโดยกำรกรอกใบสมัครตำมแบบ SF-DOF 1/63 และ
ให้คัดเลือกเกษตรกร Young Smart Farmer เป็นเกษตรกรที่มีอำยุ ระหว่ำง 20-45 ปี มีคุณสมบัติข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังนี้

(๑) เป็นเกษตรกรที่มีความสนใจ มีความตั้งใจประชอบอาชีพ และสมัครใจพร้อม
เข้ารับการฝึกอบรมและบ่มเพาะให้เป็น Young Smart farmer
(๒) เกษตรกรที่มีประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ไม่เกิน ๓ ปี
(๓) มีกำรขึ้นทะเบียนกับทำงกรมประมง (ทบ.1)
จัดทำบัญชีรำยชื่อเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จำแนกตำมประเภทเกษตรกร (Smart
Farmer หรือ Young Smart Farmer) ตำมแบบฟอร์มที่ กำหนด (แบบ SF-DOF 2/63 และแบบ SF-DOF 3/63)
โดยจั ด ส่ งไปที่ กองวิ จั ย และพั ฒ นำกำรเพำะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำจื ด พร้ อ มทั้ งส่ งส ำเนำไฟล์ ในรู ป แบบไฟล์ Excel
ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inland.smartfarmer@gmail.com กำหนดภำยในเดือนตุลำคม 2562
สำหรับข้อมูลกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ ของเกษตรกรตำมแบบ SF-DOF 1/63
ขอให้หน่วยงำนทำกำรบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตำมแบบ SF-DOF 4/63 และจัดส่งไปที่กองวิจัยและ
พั ฒ นำกำรเพำะเลี้ ย งสั ตว์น้ ำจื ด พร้ อมทั้ งส่ งส ำเนำไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ Excel ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
inland.smartfarmer@gmail.com กำหนดภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงำนประมงจังหวัด (69 จังหวัด)
สำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ระยะเวลาด้าเนินงาน ตุลำคม 2562 – พฤศจิกำยน 2562
4.๓ การเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
4.๓.1 กำรถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer
(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการโครงการฯ จากศูนย์วิจัยแลพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ประเมินศักยภาพและความต้องการการพัฒนาของเกษตรกรโครงการฯ รวมถึงวิเคราะห์
สถานการณ์การผลิตสัตว์น้าในพื้นที่ เพื่อจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมส้าหรับพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
(๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด จัดท้าก้าหนดการและจัดเตรียม
สถานที่ในการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรโครงการฯ
(๓) ส้ านั ก งานประมงจั งหวั ด /ส้ านั ก งานประมงพื้ น ที่ ก รุงเทพมหานคร ติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่างเกษตรกรโครงการฯ และหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม เกี่ยวกับก้าหนดการ วัน เวลา และ
สถานที่ที่จัดฝึกอบรม
(๔) ส้านักงานประมงจังหวัด /ส้านักงานประมงพื้น ที่กรุงเทพมหานคร นัดหมาย
และน้าเกษตรกรไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมตามก้าหนดการที่ก้าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
สำนักงำนประมงจังหวัด (69 จังหวัด)
ส้านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาด้าเนินงาน ธันวำคม 2562 – พฤษภำคม 2563
4.๓.2 ถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อพัฒนำเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer
(๑) เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ด้ า เนิ น การโครงการฯ จากศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ท้าการประเมินศักยภาพและความต้องการการพัฒนาของเกษตรกรโครงการฯ
รวมถึ งวิเคราะห์ ส ถานการณ์ การผลิ ต สั ตว์น้า ในพื้ นที่ เพื่ อจัดการฝึ ก อบรม หรือจัด ทัศ นศึก ษาดูงานตามที่
เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer
(๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด จัดท้าก้าหนดการและจัดเตรียม
สถานที่ในการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรโครงการฯ

(๓) ส้านักงานประมงจังหวัด /ส้านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ท้าหน้าที่
ติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรกรโครงการฯ และหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม เกี่ยวกับก้าหนดการ วัน เวลา
และสถานที่ที่จัดฝึกอบรม
(๔) ส้านักงานประมงจังหวัด /ส้านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ท้าหน้าที่
นัดหมายและน้าเกษตรกรไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมตามก้าหนดการที่ก้าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
สำนักงำนประมงจังหวัด (15 จังหวัด)
ส้านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาด้าเนินงาน ธันวำคม 2562 – พฤษภำคม 2563
4.๔ การประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร
4.๔.๑ ประเมินควำมรู้/คุณสมบัติของเกษตรกรสู่ Smart Farmer
(๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการโครงการฯ จากส้านักงานประมงจังหวัด/
ส้านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเมินควำมรู้/คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตรกร ตำมแบบประเมิน Smart
Farmer ด้ำนกำรประมง (แบบ SF-DOF 5/63) ประจำปี 2563 เพื่อจำแนกเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
- Developing Smart Farmer คื อ เกษตรกรที่ ยั ง ไม่ ผ่ ำ นกำรประเมิ น
คุณสมบัติพื้นฐำน (ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานไม่ครบทั้ง 6 ข้อ)
- Existing Smart Farmer คือ เกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติพื้นฐาน
(ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัว)
(๒) บั น ทึ กข้ อมูล ผลกำรประเมิน ศั กยภำพรำยบุ ค คล Smart Farmer ด้ำนกำร
ประมง ตำมแบบฟอร์มที่กรมประมงกำหนด (แบบ SF-DOF 6/63) และจัดส่งไปที่ กองวิจัยและพัฒ นำกำร
เพำะเลี้ ย งสั ต วน้ ำจื ด พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ส ำเนำไฟล์ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบไฟล์ Excel ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
inland.smartfarmer@gmail.com
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงำนประมงจังหวัด (69 จังหวัด)
สำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ระยะเวลาด้าเนินงาน มิถุนำยน – กรกฎำคม 2563
4.๔.๒ ประเมินควำมรู้/คุณสมบัติของเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer
(๑) เจ้ าหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ ด้าเนินการโครงการฯ จากส้ านักงานประมง
จังหวัด/ส้านั กงานประมงพื้น ที่กรุงเทพมหานคร ประเมินควำมรู้/คุณสมบั ติ และคัดกรองเกษตรกร ตำมแบบ
ประเมิ น Young Smart Farmer ด้ ำนกำรประมง (แบบ SF-DOF 5/63) ประจำปี 2563 เพื่ อจำแนกเกษตรกร
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
- Developing Young Smart Farmer คือ เกษตรกรที่ ไม่ผ่ ำนกำรประเมิ น
คุณสมบัติพื้นฐำน (ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานไม่ครบทั้ง 6 ข้อ)
- Existing Young Smart Farmer คือ เกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติ
พื้นฐาน (ผ่านคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัว)
(๒) บันทึกข้อมูลผลกำรประเมินศักยภำพรำยบุคคล Young Smart Farmer ด้ำนกำร
ประมง ตำมแบบฟอร์มที่กรมประมงกำหนด (แบบ SF-DOF 7/63) และจัดส่งไปที่กองวิจัยและพัฒ นำกำร
เพำะเลี้ ย งสั ต วน้ ำจื ด พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ส ำเนำไฟล์ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบไฟล์ Excel ทำงไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
inland.smartfarmer@gmail.com

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงำนประมงจังหวัด (69 จังหวัด)
สำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ระยะเวลาด้าเนินงาน มิถุนำยน – กรกฎำคม 2563
4.๕ การถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ
(1) เจ้าหน้ าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ ด้าเนินการโครงการฯ จากส้านักงานประมงจังหวัด/
ส้านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร คัดเลือกเกษตรกรที่เป็น Existing Smart Farmer ในปี 2563 จำนวน
ตำมที่กรมประมงกำหนด
(2) ด ำเนิ น กำรถอดองค์ ค วำมรู้ต ำมแบบฟอร์ม องค์ ป ระกอบพื้ น ฐำนของกำรน ำเสนอ
บทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ (แบบ SF-DOF 8/63)
(3) จัดทำเอกสำรกำรถอดองค์ควำมรู้ และจัดส่งเอกสำรกำรถอดองค์ควำมรู้มำยังกองวิจัย
และพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงำนประมงจังหวัด (69 จังหวัด)
สำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ระยะเวลาด้าเนินงาน มิถุนำยน - สิงหำคม 2563
4.๖ การติดตามและประเมินผล
4.6.1 กำรติดตำมและประเมินผล (ส่วนภูมิภำค)
ส ำนั ก งำนประมงจั งหวัด /ส ำนั ก งำนประมงพื้ น ที่ ก รุงเทพมหำนคร และศู น ย์ วิจั ย และ
พั ฒ นำกำรเพำะเลี้ ย งสั ตว์น้ ำจื ด ติ ดตำมผลกำรดำเนิ น งำนโครงกำรพั ฒ นำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart
Farmer) ของเกษตรกรแต่ละรำย พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรติดตำมฯ ตำมแบบ SF-DOF 9/63 และทำกำร
บันทึกข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลลงในแบบฟอร์ม Excel ที่กำหนด (SF-DOF 10/63)
4.6.2 กำรจัดส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำเดือน
ส ำนั ก งำนประมงจั งหวัด /ส ำนั ก งำนประมงพื้ น ที่ ก รุงเทพมหำนคร และศู น ย์ วิจั ย และ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน/ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำเดือนตำม
แบบ กปม.1 (สนง.ปจ.) และแบบ กปม.1 (ศพจ.) ตำมลำดับ สำหรับ สำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ให้ ใช้แบบรำยงำนตำมแบบ กปม.1 (สนง.ปจ.) ทั้งนี้ ให้ ตัดยอดข้อมูล เพื่ อจัดทำรำยงำนทุกวัน ที่ 25 ของ
ทุกเดือน และจัดส่งถึงกองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดภำยในวันสิ้นเดือน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงำนประมงจังหวัด (69 จังหวัด)
สำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (41 ศูนย์ฯ)
ระยะเวลาด้าเนินงาน เมษำยน 2563 – กันยำยน 2563
4.6.๒ กำรติดตำมและประเมินผล (ส่วนกลำง)
กองวิจัยและพัฒ นำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒ นำ
เกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้ำนกำรเพำะเลี้ ยงสัต ว์น้ำจืด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
พร้อมทั้งจัดทำรำยงำนให้กองนโยบำยและยุทธศำสตร์พัฒนำกำรประมงเพื่อร่วมกันดำเนินงำนต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
กองนโยบำยและยุทธศำสตร์พัฒนำกำรประมง
ระยะเวลาด้าเนินงาน เมษำยน 2563 – กันยำยน 2563

5. เป้าหมายและพื้นที่ด้าเนินการ
5.1 กำรพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer
จ ำนวนเกษตรกรเป้ ำหมำยในกำรพั ฒ นำสู่ เกษตรกรปรำดเปรื่อ ง (Smart Farmer) ด้ ำนกำร
เพำะเลี้ ย งสั ตว์น้ ำจื ด จ ำนวน 14,800 รำย (ยกเว้น เกษตรกรจำกจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สมุ ทรสงครำม
ระยอง ตรำด จันทบุรี ภูเก็ต และระนอง) ดังนี้
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
47
48
49
50
51
52
53
54

จังหวัด

กระบี่
กำญจนบุรี
กำฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
ชัยนำท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงรำย
เชียงใหม่
ตรัง
ตำก
นครนำยก
นครปฐม
นครพนม
นครรำชสีมำ
นครศรีธรรมรำช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นรำธิวำส
น่ำน
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลำ
สตูล
สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร

จ้านวน (ราย)
100
200
250
250
300
100
134
150
300
150
256
200
102
200
200
250
200
250
201
250
50
173
300
200
300
250
200
200
206
150
104

ล้าดับ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
59
60
61
62
63
64
65
66

จังหวัด
บึงกำฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธำนี
ปรำจีนบุรี
ปัตตำนี
พระนครศรีอยุธยำ
พะเยำ
พังงำ
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
มหำสำรคำม
มุกดำหำร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลำ
ร้อยเอ็ด
รำชบุรี
ลพบุรี
ลำปำง
สุพรรณบุรี
สุรำษฎร์ธำนี
สุรินทร์
หนองคำย
หนองบัวลำภู
อ่ำงทอง
อำนำจเจริญ
อุดรธำนี

จ้านวน (ราย)
385
300
200
200
200
200
250
86
200
250
250
105
250
250
250
300
50
380
50
300
250
150
300
250
200
250
352
250
150
300
200

55
56
57
58

สระแก้ว
200
67 อุตรดิตถ์
250
สระบุรี
200
68 อุทัยธำนี
198
สิงห์บุรี
80
69 อุบลรำชธำนี
238
สุโขทัย
250
70 กรุงเทพมหำนคร
100
5.2 กำรพัฒนำเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer
จำนวนเกษตรกรเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสู่ Young Smart Farmer ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
จำนวน 100 รำย ดังนี้
ล้าดับ
จังหวัด
จ้านวน (ราย) ล้าดับ
จังหวัด
จ้านวน (ราย)
1
ชัยภูมิ
3
9
ลำพูน
4
2
เชียงรำย
18
10 สงขลำ
4
3
นครรำชสีมำ
9
11 สุรำษฎร์ธำนี
2
4
พะเยำ
2
12 หนองคำย
2
5
พิษณุโลก
2
13 หนองบัวลำภู
3
6
เพชรบูรณ์
20
14 อุดรธำนี
5
7
มหำสำรคำม
4
15 อุทัยธำนี
2
8
ยโสธร
20
6. ตัวชี้วัดความส้าเร็จ
6.1 เกษตรกรได้รับกำรพัฒ นำด้ำนเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 14,800 รำย และผ่ ำนกำร
ประเมินเป็นกลุ่ม Existing Smart Farmer ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 (ไม่น้อยกว่ำ 8,880 รำย)
๖.๒ องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำกเกษตรกร Existing Smart Farmer ต้นแบบ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒31 รำย
7. งบประมาณ
- งบประมำณดำเนิ นกำร ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2562 ถึง มกรำคม 2563 (ใช้ งบประมำณปี
2562 ไปพลำงก่อน) โดยเบิ กจ่ำยจำก แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร โครงกำร
พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมหลั ก พั ฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer กิจกรรมย่อย
พัฒนำศักยภำพเกษตรกรเข้ำสู่ จำนวน 12,100,000 บำท (สิบสองล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน)
- งบประมำณดำเนินกำร เดือน กุมภำพันธ์ 2563 - กันยำยน 2563 ใช้งบประมำณประจำปี พ.ศ. 2563
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง
9. หน่วยงานสนับสนุน
สำนักงำนประมงจังหวัด
สำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

แผนปฏิบัติการ (Action plan) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน......................................ผู้ส่งรายงาน...........................โทรศัพท์............................................
กิจกรรม/งานทีท่ ้า

งบประมาณ
ด้าเนินการ
unit cost
(บาท/หน่วย)

หน่วยงาน
ด้าเนินการ

งบที่ใช้ไป
(เบิกจ่าย)

เป้าหมาย
ทั้งปี

หน่วย
นับ

แผน/
ผล

ใช้งบประมาณประจ้าปี 2562 ไป
พลางก่อน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ Smart Farmer
1.1 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพือ่ พัฒนำสู่ Smart Farmer

95

1.2 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพือ่ พัฒนำสู่ Young Smart Farmer

95

สนง.ปจ./
สปก.
สนง.ปจ./
สปก.

-

14,800
100

รำย
รำย

แผน
ผล
แผน
ผล

2. เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
2.1 อบรม/ถ่ำยทอดควำมรู้ เพือ่ พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer
2.2 อบรม/ถ่ำยทอดควำมรู้ เพือ่ พัฒนำเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer

620

ศพจ.

-

5,000

ศพจ.

-

14,800
0
100
0

รำย

แผน
ผล
แผน
ผล

3. ประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร
3.1 ประเมินควำมรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร Smart farmer

100

3.2 ประเมินควำมรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร Young Smart Farmer

100

4. ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ

2,000

สนง.ปจ./
สปก.
สนง.ปจ./
สปก.
สนง.ปจ./
สปก.

14,800
0
100
0
231
0

-

รำย
รำย
รำย

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

5. ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)
5.1 ติดตำมและประเมินผล Smart Farmer (ส่วนภูมิภำค)

100

สนง.ปจ./
สปก.

-

5.2 ติดตำมและประเมินผล Young Smart Farmer (ส่วนภูมิภำค)

100

ศพจ.

-

14,800
0
100
0

รำย
รำย

แผน
ผล
แผน
ผล

หมำยเหตุ : 1. โปรดระบุแผนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนสำมำรถปรับให้สอดคล้องกับแผนภำพรวม (ช่วเวลำตำมลูกศรกำหนด)
หมำยเหตุ : 2. กำหนดรำยงำนตัดยอด ณ วันที่ 25 ของทุกเดือน และจัดส่งภำยในวันสิ้นเดือน มำที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ inland.smartfarmer@gmail.com
หมำยเหตุ : 3. รำยงำนตำมแบบฟอร์มในแต่ละกิจกรรม

ใช้งบประมาณประจ้าปี 2563
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ค้าจ้ากัดความ
ภาคผนวก 2 คุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของ Existing Smart Farmer และหลักสูตรการฝึกอบรม
ภาคผนวก 3 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (แบบ SF-DOF 1-63)
ภาคผนวก 4 แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประเภท Smart Farmer
(แบบ SF-DOF 2-63)
ภาคผนวก 5 แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประเภท Young Smart Farmer
(แบบ SF-DOF 3-63)
ภาคผนวก 6 รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ ประเภท Smart Farmer /
Young Smart Farmer (แบบ SF-DOF 4-63)
ภาคผนวก 7 แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประจ้าปี 2563
(แบบ SF-DOF 5-63)
ภาคผนวก 8 แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประเภท Smart Farmer
(แบบ SF-DOF 6-63)
ภาคผนวก 9 แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประเภท Young Smart Farmer (แบบ SF-DOF 7-63)
ภาคผนวก 10 แบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานของการน้าเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ
(แบบ SF-DOF 8-63)
ภาคผนวก 11 แบบติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) (แบบ SF-DOF 9-63)
ภาคผนวก 12 แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) (แบบ SF-DOF 10-63)

ค้าจ้ากัดความ
Smart Farmer หมำยถึง บุคคลที่มีควำมภูมิใจในกำรเป็นเกษตรกร มีควำมรอบรู้ในระบบกำรผลิตด้ำน
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ เชื่อมโยง และบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรตลำด
โดยใช้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
Existing Smart Farmer หมำยถึ ง เกษตรกรที่ เป็ น Smart Farmer ครบถ้ ว น เนื่ อ งจำกผลจำกกำร
คัดกรองสำมำรถผ่ำนคุณสมบัติพื้นฐำนครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่ำนตัวบ่งชี้อย่ำงน้อย 1 ตัว ในแต่ละคุณสมบัติ
Developing Smart Farmer หมำยถึง เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer เนื่องจำกผลจำกกำรคัด
กรองสำมำรถผ่ำนคุณสมบัติพื้นฐำนไม่ครบทั้ง 6 ข้อ ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ
ในด้ำนต่ำงๆ เพิ่มเติมตำมควำมต้องกำรของเกษตรกรแต่ละรำย
Existing Smart Farmer ต้นแบบ หมำยถึง เกษตรกรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเป็น Existing Smart Farmer
แล้ว และมีควำมโดดเด่น ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำของแต่ละพื้นที่ สำมำรถเป็นต้นแบบและเป็นบทเรียน
ให้กับเกษตรกรรำยอื่นๆ ได้
เกษตรกรรุ่ น ใหม่ (Young Smart Farmer) หมำยถึ ง ผู้ ที่ มี ค วำมสนใจหรือ ประกอบอำชี พ ทำงด้ ำ น
กำรเกษตร มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่เกิน 3 ปี ไม่จำกัดเพศ อำยุระหว่ำง 20 – 45 ปี
และเป็น Smart Farmer เนื่องจำกผลจำกกำรคัดกรองสำมำรถผ่ำนคุณสมบัติพื้นฐำนครบทั้ง 6 ข้อ โดย
ผ่ำนตัวบ่งชี้อย่ำงน้อย 1 ตัว ในแต่ละคุณสมบัติ
การถอดบทเรียนของ Existing Smart Farmer ต้นแบบ หมำยถึง กำรนำองค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และ
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จหรือล้มเหลวในกำรทำเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ ออกมำเป็นบทเรียนที่
สำมำรถนำไปสรุป สังเครำะห์เป็นชุดข้อมูลควำมรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเป็นวิธีกำรและเทคนิคในกำร
ท ำกำรเกษตรให้ กั บ เกษตรกร เป็ น สู ต รส ำเร็ จ หรื อ แบบอย่ ำ งในกำรปฏิ บั ติ ง ำนในกั บ บุ ค ลำกรน ำไป
ประยุกต์ใช้หรือผู้สนใจได้นำองค์ควำมรู้และวิธีกำรทำงำนต่ำงๆ ไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับตนเองได้ต่อไป

คุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของ Existing Smart Farmer และหลักสูตรการฝึกอบรม
คุณสมบัติ
ตัวบ่งชี้
หลักสูตรการฝึกอบรม
๑. มีควำมรู้ในเรื่องที่ทำอยู่
๑.๑ สำมำรถเป็ น วิ ท ยำกรถ่ ำ ยทอด กำรเป็นวิทยำกร
เทคโนโลยี กำรเป็ น วิ ท ยำกร หรื อ ให้
คำแนะนำปรึกษำให้กับผู้อื่นได้
1.2 สำมำรถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุด เทคนิ ค กำรเลี้ ย งปลำนิ ล ใน
เทคนิคกำรเลี้ยงปลำ เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้ กระชัง มำตรฐำน GAP
2. มีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจใน ๒.๑ สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลทั้งจำก กำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ
ระบบกำรผลิตและกำรตลำด
กำรสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เจ้ ำหน้ ำ ที่ และผ่ ำ น
ทำงระบบสำรสนเทศและ สำรสนเทศ
กำรสือสำรอื่นๆ เช่น Internet Mobile
Phone Smart Phone
๒.๒ กำรบั นทึ กข้ อมู ลและใช้ ข้ อมู ลมำ กำรวำงแผนกำรจัดกำรฟำร์ม
กำรวำงแผนกำร ประกอบกำรวิเครำะห์
วำงแผนก่อนเริ่ม จัดกำรฟำร์ม ดำเนินกำร
และบริหำรจัดกำรผลผลิตให้ สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำด
๒.๓ มีกำรนำข้อมูลมำใช้ในกำรแก้ไข
ปัญหำ และพัฒนำอำชีพของตน
3. มีกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและ ๓.๑ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและ
กำรตลำด
กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและกำรตลำด กำรตลำด
ปัจจัยกำรผลิต แรงงำน และทุน ฯลฯ
๓.๒ มีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงกำร
ผลิต และกำรตลำดเพื่อให้ขำยผลผลิตได้
4. มี ค วำมตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ภำพ ๔.๑ มี ค วำมรู้ ห รื อ ได้ รั บ กำรอบรม สร้ำงควำมตระหนักถึงคุณภำพ
สิ น ค้ ำ และควำมปลอดภั ย ของ เกี่ยวกับมำตรฐำน GAP เกษตรอินทรีย์ สิ นค้ำและควำมปลอดภัยของ
ผู้บริโภค
หรือ มำตรฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริโภค
๔.๒ มีกระบวนกำรผลิตที่สอดคล้องกับ
ผู้บริโภค มำตรฐำน GAP เกษตรอินทรีย์
หรือ มำตรฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม/ ๕.๑ มีกระบวนกำรผลิ ตที่ไม่ก่อให้ เกิด ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม/
สิ่งแวดล้อม
มลภำวะและไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
๕.๒ มี กิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนและ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สั ง คม กำรมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของ ท้องถิ่น
ท้องถิ่น อย่ำงต่อเนื่อง
6.มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น ๖.๑ มีควำมมุ่งมั่นในกำรประกอบอำชีพ กำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจใน
เกษตรกร
กำรเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป
ควำมเป็นเกษตรกร
หมายเหตุ: ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ สำมำรถพิจำรณำหลักสูตรตำมควำม
เหมำะสมและศักยภำพของเกษตรกร

ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
(ระยะเวลาในการพัฒนาแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑ วัน)
๑. หลักสูตร “กำรเป็นวิทยำกร”
2. หลักสูตร “กำรเพำะเลี้ยงปลำนิลในกระชัง”
๓. หลักสูตร “กำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ”
๔. หลักสูตร “กำรจัดทำบัญชีครัวเรือน”
5. หลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรผลผลิตและกำรตลำด”
6. หลักสูตร “กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงคุณภำพสินค้ำและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค”
๗. หลักสูตร “ควำมรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม”
8. หลักสูตร “กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น”
9. หลักสูตร “กำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นเกษตรกร”
ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อหลักสูตร
วัตถุประสงค์
กำรจัดทำบัญชีครัวเรือน เกษตรกรผู้เข้ำรับกำรอบรม
มี ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ และ
ควำมสำมำรถจั ดท ำ บั ญ ชี
ครัวเรือนด้วยตนเองได้
กำรวำงแผนกำรจัดกำร เกษตรกรผู้เข้ำรับกำรอบรม
ฟำร์ม
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
วำงแผนกำรจั ดกำร ฟำร์ ม
อย่ ำ งเป็ นระบบ เพื่ อให้
สำมำรถบริหำรจัดกำรฟำร์ม
ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ
ควำมรับผิดชอบต่อ
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
สังคมและสิ่งแวดล้อม มีควำมรับผิ ดชอบต่อสั งคม
และสิ่ งแวดล้ อ ม สำมำรถ
ด ำเนิ น กำรด้ ว ยตนเองได้
อย่ำงเหมำะสม

กำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เห็ น ควำมส ำคั ญ ของกำรมี
ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของ
ท้ อ งถิ่ น และมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมของท้องถิ่นมำกขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร
วิธีการ
ควำมหมำยของกำรจัดทำบัญชีครัวเรือน
บรรยำย
ประโยชน์ ที่ ค ำดว่ ำ จะได้ รั บ จำกกำร
สำธิต
จัดทำบัญชีครัวเรือน หลักกำรและวิธีกำร ฝึกปฏิบัติ
จัดทำบัญชีครัวเรือน กำรฝึก ปฏิบัติกำร กำรศึกษำดูงำน
จัดทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ
หลั กกำรวำงแผนกำรจั ดกำรฟำร์ม กำร
บรรยำย
คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน แนวทำงกำรลด
สำธิต
ค่ำใช้จ่ำย กำรบริหำรควำมเสี่ยงในฟำร์ม ฝึกปฏิบตั ิ
กำรจั ด กำรของเสี ย ในฟำร์ ม ให้ เกิ ด กำรศึกษำดูงำน
ประโยชน์สูงสุด ฯลฯ
ควำมหมำยของควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บรรยำย
และสิ่ งแวดล้ อ ม เสริ ม สวยเกษตรกรมี
สำธิต
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติ
หลักกำรจัดกำร บริเวณฟำร์มที่ไม่รบกวน กำรศึกษำดูงำน
เพื่ อนบ้ ำน วิธีกำรลดกลิ่ นหรือมลภำวะ
จำกของเสี ย ในฟำร์ ม ประโยชน์ ที่
ผู้ บ ริ โภคได้ รั บจำกควำมรั บผิ ดชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม ฯลฯ
ควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บรรยำย
ของท้องถิ่น กำรมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อน
สำธิต
บ้ ำ นหรื อ ชุ ม ชน วิ ธี ก ำรสร้ ำ งมนุ ษ ย์ ฝึกปฏิบตั ิ
สัมพันธ์ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ กิจกรรม กำรศึกษำดูงำน
ต่ ำงๆ ในท้ อ งถิ่ น แนวทำงกำรบ ำเพ็ ญ
สำธำรณประโยชน์ให้ชุมชน ฯลฯ

ตัวอย่างหลักสูตรการพัฒนาฯ (ต่อ)
ชื่อหลักสูตร
วัตถุประสงค์
กำรสร้ำงควำม
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ภำคภูมิใจในควำมเป็น มี ควำมภำคภู มิ ใจในควำม
เกษตรกร
เป็นเกษตรกรและ สำมำรถ
ประกอบอำชี พ ด้ ำ นกำร
ประมงต่อไปอย่ำงมั่นใจ

รายละเอียดหลักสูตร
วิธีการ
ควำมส ำคัญของอำชีพเกษตรกรต่อกำร
บรรยำย
พั ฒ นำประเทศ ควำมรั กในอำชี พ และ
สำธิต
ควำมภำคภู มิ ใจที่ มี ส่ วนช่ วยเสริมสร้ำง ฝึกปฏิบัติ
สุขภำพคนในชุมชน อำชีพ เกษตรกรรม กำรศึกษำดูงำน
คือต้นทำงของอำหำรปลอดภัย แนวทำง
ในกำรดำเนินชีวิตของ เกษตรกรตัวอย่ำง
ในชุมชน ฯลฯ

ตั ว อย่ ำ งหลั ก สู ต รกำรพั ฒ นำเกษตรกรสู่ Smart Farmer ทั้ ง ๙ หลั ก สู ต ร ศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ สำมำรถพิจำรณำหลักสูตรตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของ
เกษตรกร
ผู้ ให้ ค วำมรู้ คื อ วิ ท ยำกรในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ นั ก วิ ช ำกำรประมงจำกศู น ย์ วิจั ย และพั ฒ นำกำร
เพำะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำจื ด /ส ำนั ก งำนประมงจั งหวัด ในพื้ น ที่ ด ำเนิ น กำร Smart Officer ต้ น แบบ อำจำรย์ จ ำก
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ Smart Farmer ต้นแบบด้ำนกำรประมง ฯลฯ
สถำนที่ ฝึ กอบรม ได้ แก่ สถำนที่ ภำยในจั งหวัดที่ ด ำเนิ นกำรและกรุงเทพมหำนคร เช่ น ศำลำ
ประชำคมหมู่บ้ำน สถำบันกำรศึกษำ สำนักงำนประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นต้น

แบบ SF-DOF 1/63
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................... นำมสกุล.......................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด......... /............ /......... อำยุ......... ปี เลขประจำตัวประชำชน..................................
สถำนภำพ โสด สมรส อื่นๆ..............................................................................................
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.............ปี
2. ที่อยู่ฟาร์ม
บ้ำนเลขที่........................... หมู่ที่...................... ตำบล............................... อำเภอ............................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์......................................................................
เบอร์โทรศัพท์................................................ Facebook : ..............................................................
e-mail : ....................................................... ID Line : ...................................................................
พิกัด GPS : ค่ำ X.......................................... ค่ำ Y............................................................................
3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ ปริญญำตรี อื่นๆ (ระบุ)..................
4. การประกอบอาชีพ
ประมง บ่อดิน (ระบุชนิด).................................................. พื้นที่จำนวน......................... ไร่.......................บ่อ
(ระบุชนิด)................................................. พื้นที่จำนวน......................... ไร่.......................บ่อ
(ระบุชนิด)................................................. พื้นที่จำนวน......................... ไร่.......................บ่อ
ประมง กระชัง (ระบุชนิด)................................................. พื้นที่จำนวน......................... ไร่.................กระชัง
(ระบุชนิด)................................................. พื้นที่จำนวน......................... ไร่.................กระชัง
(ระบุชนิด)................................................. พื้นที่จำนวน......................... ไร่.................กระชัง
5. การรับรองมาตรฐาน มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (GAP)…………...……………….
มำตรฐำนขั้นปลอดภัย (SL)…………………………………...………….....………………….
ข้ำพเจ้ำ มีควำมประสงค์ขอสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer)
ด้ำนกำรประมง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมประมง ซึ่งข้ำพเจ้ำมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรทำกำรเกษตร
ต้องกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตตนเอง สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ
ลงนำม............................................... ผู้สมัคร
(....................................................)
วัน........เดือน...............พ.ศ...........

ลงนำม.......................................... เจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัคร
(...............................................)
วัน.......เดือน...............พ.ศ.........

แบบ SF-DOF 2/63
แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563
ประเภท Smart Farmer
จังหวัด.................................................................................... ผู้ให้ข้อมูล................................................................................
ล้าดับ

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียนฟาร์ม (ทบ.1)

หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หมู่ที่

ที่อยู่
ต้าบล

โทรศัพท์
อ้าเภอ จังหวัด

ชนิดสัตว์น้าที่เลี้ยง

หมายเหตุ

แบบ SF-DOF 3/63
แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563
ประเภท Young Smart Farmer
จังหวัด.................................................................................... ผู้ให้ข้อมูล................................................................................
ล้าดับ

ชื่อ - นามสกุล

เลขทะเบียนฟาร์ม (ทบ.1)

หมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หมู่ที่

ที่อยู่
ต้าบล

โทรศัพท์
อ้าเภอ จังหวัด

ชนิดสัตว์น้าที่เลี้ยง

หมายเหตุ

แบบ SF-DOF 3/63
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ล้าดับ

จังหวัด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ

นามสกุล
วันที่

วัน เดือน ปี ที่เกิด
เดือน
ปี พ.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
หมายเหตุ : * ชนิดสัตว์น้ำ ถ้ำมีมำกกว่ำ 1 ชนิด ให้เพิ่มแถว และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
** กรอกเลขที่ใบรับรอง

หมายเลขบัตร
ประชาชน

โสด

สถานภาพ
สมรส
อื่นๆ (ระบุ)

ประสบการณ์
(ปี)

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ล้าดับ

จังหวัด

แบบ SF-DOF 4/63

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ

นามสกุล

วัน เดือน ปี ที่เกิด
วันที่

เดือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
หมายเหตุ : * ชนิดสัตว์น้ำ ถ้ำมีมำกกว่ำ 1 ชนิด ให้เพิ่มแถว และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
** กรอกเลขที่ใบรับรอง

ปี พ.ศ.

หมายเลขบัตร
ประชาชน

สถานภาพ
โสด

สมรส

อื่นๆ (ระบุ)

ประสบการณ์
(ปี)

แบบ SF-DOF 4/63
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ส่วนที่ 2 ที่อยู่ฟาร์ม

เลขที่ หมู่
ที่

ต้าบล

อ้าเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

Facebook

e-mail

ID line

พิกัดต้าแหน่งฟาร์ม
ค่า X

หมายเหตุ : * ชนิดสัตว์น้ำ ถ้ำมีมำกกว่ำ 1 ชนิด ให้เพิ่มแถว และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
** กรอกเลขที่ใบรับรอง

ค่า Y

แบบ SF-DOF 4/63
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการประมง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ส่วนที่ 3 ระดับการศึกษา

ส่วนที่ 4 การประกอบอาชีพ

ส่วนที่ 5 การรับรองมาตรฐาน

ระดับการศึกษา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

** มาตรฐานฟาร์มที่ได้รับ **

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี

หมำยเหตุ :

อื่นๆ
(ระบุ)

บ่อดิน
ชนิดสัตว์น้า* พื้นที่เลี้ยง
(ไร่)

จ้านวน
(บ่อ)

ชนิดสัตว์น้า*

* ชนิดสัตว์นำ้ ถ้ำมีมำกกว่ำ 1 ชนิด ให้เพิม่ แถว และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
** กรอกเลขที่ใบรับรอง

กระชัง
พื้นที่เลี้ยง
(ไร่)

GAP
จ้านวน
(กระชัง)

SL

วัน เดือน ปี ที่สมัคร

แบบ SF-DOF 5/63

แบบประเมิน Smart Farmer ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประจ้าปี 2563
วันที่ส้ารวจ

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกษตรกร
ข้ำพเจ้ำนำย นำงสำว นำง ชื่อ...........................นำมสกุล............................วันเดือนปีเกิด
เลขประจำตัวประชำชน
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขที.่ ...........หมู่ท.ี่ ...........ชื่อหมู่บ้ำน/อำคำร/ชุมชน.................................ตรอก/ซอย............................
ถนน.......................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.................................โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail.....................................
ค่ำพิกัดภูมิศำสตร์ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน : โซน (zone) ค่ำ E........................................... ค่ำ N...........................................
ข้อ 2 ลักษณะกำรประกอบอำชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียน (ระบุอำชีพหลัก อำชีพรอง เพียงอย่ำงละคำตอบเท่ำนั้น)
 1.ประกอบอำชีพเกษตร
 2.รับเงินเดือนประจำ
 3.รับจ้ำงทำงกำรเกษตร
2.1 อำชีพหลัก
 4.ประกอบธุรกิจกำรค้ำ
 5.รับจ้ำงทั่วไป
 6.อื่นๆ
..........................
 1.ประกอบอำชีพเกษตร
 2. รับเงินเดือนประจำ
 3.รับจ้ำงทำงกำรเกษตร
2.2 อำชีพรอง
 4.ประกอบธุรกิจกำรค้ำ
 5.รับจ้ำงทั่วไป
 6.อื่น ๆ........................
 7.ไม่มีอำชีพรอง
2.3 ชนิดสัตว์น้ำที่
เพำะเลี้ยง

 1.ปลำนิล
 2.ปลำดุก
 5.ปลำสวยงำม  6.จระเข้

 3.ปลำตะเพียน
 4.ปลำอื่นๆระบุ.............
 7.สัตว์น้ำอื่นๆระบุ.....................................

2.4 รำยได้รวมภำคเกษตรของเกษตรกร.................................................บำท/ครัวเรือน/ปี
รำยได้รวมจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ...............................................บำท/ครัวเรือน/ปี
อำชีพหลัก หมำยถึง อำชีพที่ใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ
อำชีพรอง หมำยถึง อำชีพที่ใช้เวลำดำเนินกิจกรรมรองจำกอำชีพหลัก

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer
คุณสมบัติ/ตัวบ่งชี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
1. มีความรู้ในเรื่องที่ท้าอยู่
1.1 สำมำรถเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดเทคโนโลยี หรือให้คำแนะนำปรึกษำผู้อื่นได้
- เคยได้รับเชิญเป็นวิทยำกรในเวทีต่ำงๆ
- เคยให้คำปรึกษำกับเกษตรกรรำยอื่นๆ
1.2 สำมำรถเป็นจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่น
- เคยมีผู้มาศึกษาดูงานในฟาร์ม
- เป็นศูนย์เรียนรู้ในโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกรมประมง
หรือหน่วยงานอื่นๆ
2. มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการได้
2.1 สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูล ทั้งจำกเจ้ำหน้ำที่ และผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรอื่นๆ เช่น Internet, Mobile Phone เป็นต้น
- รู้จักและติดต่อเจ้าหน้าที่ของกรมประมงหรือ กษ. เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
- ใช้งาน Internet ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสืบค้นข้อมูลเกษตรกรได้
2.2 มีกำรบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมำประกอบกำรวิเครำะห์วำงแผน บริหำร
จัดกำรผลผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด
- มีบันทึกหรือบัญชีครัวเรือนเพื่อวางแผนด้านการเงิน
- มีบันทึกข้อมูลการผลิต การเก็บเกี่ยวและการจาหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน
2.3 มีกำรนำข้อมูลมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำอำชีพของตนเองได้
- มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูก การเลี้ยง หรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้
เหมาะสมจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าเมื่อใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
อาชีพของตนแล้วทาให้ผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
3. มีความความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain)
3.1 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต แรงงำน และทุน ฯลฯ
- มีวิธีการในการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ทาอาหารเอง เป็นต้น
- ใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลักและจ้างแรงงานจากภายนอกตามความจาเป็น
3.2 มีควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงกำรผลิตและกำรตลำดเพื่อให้ขำยผลผลิตได้
- สำมำรถขำยผลผลิตได้
- มีคำสั่งซื้อผลผลิตล่วงหน้ำชัดเจนทำให้วำงแผนกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง
3.3 มีกำรจัดกำรของเหลือจำกกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ (Waste management)
- มีการนาของเหลือจากการผลิตทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
เช่น นามาทาปุ๋ยหมักหรือพลังงานชีวภาพ เป็นต้น
- มีการนาของเหลือจากการผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้าจาหน่าย

การประเมิน
ความเห็น/
ใช่ ไม่ใช่ ประเด็นที่ควรพัฒนา





















































คุณสมบัติ/ตัวบ่งชี้
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
4.1 มีกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือกำรผลิตที่ได้
มำตรฐำนอื่นๆ
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ จากการได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หรือ
การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง
- เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือกำร
ผลิตที่ได้มำตรฐำนอื่นๆ
4.2 มีกระบวนกำรผลิตที่สอดคล้องกับมำตรฐำน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์
หรือการผลิตที่ได้มาตรฐานอื่นๆ
- มีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP
หรือเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตที่ได้มาตรฐานอื่นๆ
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP GMP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตที่
ได้มาตรฐานอื่นๆ
5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม
5.1 มีกระบวนกำรผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภำวะและไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม
(Green Economy)
- ไม่ปล่อยน้าจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้าที่เป็นโรคทิ้งลงสู่แหล่งน้าโดยตรง
- ใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง
- ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้าลดการใช้สารเคมี
5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
- มีการบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของต่างๆ ให้กับบุคคล วัด หรือสถานศึกษาใน
ชุมชน
- เคยร่วมกับชุมชนในการบาเพ็ญประโยชน์ในชุมชน สถานที่ต่างๆ
6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
6.1 มีควำมมุ่งมั่นในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร
- ทากิจกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าด้วยตนเอง และครอบครัวมากกว่า
การจ้างแรงงานจากภายนอก
- มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้ดีขึ้นจาก
ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติม
6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอำชีพทำงกำรเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป
- มีการสืบทอดมรดกพื้นที่ทาการเกษตรของครัวเรือนจากรุ่นสู่รุ่น
- เคยสอนสมาชิกในครัวเรือนให้มีความรักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพ
ทางการเกษตร

การประเมิน
ความเห็น/
ใช่ ไม่ใช่ ประเด็นที่ควรพัฒนา















































คุณสมบัติ/ตัวบ่งชี้

การประเมิน
ความเห็น/
ใช่ ไม่ใช่ ประเด็นที่ควรพัฒนา

6.3 มีควำมสุขและพึงพอใจในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร
 
- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าสามารถแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาต่างๆ ใน
ระหว่างการผลิตได้
 
- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าผลจากการประกอบอาชีพการเกษตรทาให้มี
รายได้และมีคุณภาพชีวิติที่ดี
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณสมบัติ
 Existing Smart Farmer
เกษตรกรรำยนี้อยู่ในกลุ่ม
 Developing Smart Farmer
หมายเหตุ: เกษตรกรที่เป็น Existing Smart Farmer ต้องผ่ำนคุณสมบัติพื้นฐำน (ส่วนที่ 2) ครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่ำนตัวบ่งชี้
อย่ำงน้อย 1 ตัวในแต่ละคุณสมบัติ

แบบ SF-DOF 6/63
แบบรายงานผลการประเมินเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ้าปี 2563
ประเภท Smart Farmer
ส้านักงานประมงจังหวัด........................................................... ผู้รายงาน..................................................................... โทรศัพท์.................................................................................
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่บัตรประจ้าตัว
ประชาชน

ที่อยู่
เลขที่

หมู่ที่

ต้าบล

เลขทะเบียนเกษตรกร
อ้าเภอ

จังหวัด

ผลการประเมิน

ชนิดสัตว์น้า
ที่เลี้ยง
Existing Developing

หมายเหตุ

แบบ SF-DOF 7/63
แบบรายงานผลการประเมินเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจ้าปี 2563
ประเภท Young Smart Farmer
ส้านักงานประมงจังหวัด........................................................... ผู้รายงาน................................................................. โทรศัพท์.....................................................................
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่บัตรประจ้าตัว
ประชาชน

ที่อยู่
เลขที่

หมู่ที่

ต้าบล

เลขทะเบียนเกษตรกร
อ้าเภอ

จังหวัด

ผลการประเมิน
Existing

ชนิดสัตว์น้าที่
เลี้ยง
Developing

หมายเหตุ

SF-DOF 8/63
แบบฟอร์มองค์ประกอบพื้นฐานของการน้าเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ
ภาพถ่าย
2. Smart Farmer ต้นแบบ สาขา..........................
เกษตรกร
3. “ค้าจ้ากัดความ”
(ตัวอย่ำง “เกษตรกรต้นแบบแห่งตำบล........ กับผลผลิต 1 ตัน/ไร่ จำกกำรพัฒนำที่ไม่เคยหยุดนิ่ง”)

4. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบตั ิที่ดี (ไม่ครบทุกข้อย่อยก็ได้) สื่อประกอบ (ถ้ามี)
1) ความรู้เฉพาะสาขา (ตัวอย่ำง “เชี่ยวชำญกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ...”)
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพำะ ............... (เช่น มีกำรพัฒนำเครื่องมือกำร
จัดกำร Supply Chain ในอุตสำหกรรมกำรผลิตปลำเชิงพำณิชย์ เป็นต้น)

2) การจัดการปัจจัยการผลิต (ตัวอย่ำง “วิเครำะห์น้ำเป็น ”)
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพำะ ................(กำรวิเครำะห์น้ำ ถ้ำเป็นแหล่งน้ำ
จำกธรรมชำติปรำศจำกกำรปนเปื้อนหรือกำรทิ้งของเสี ยจำกบ้ ำนเรือน หรือ
โรงงำนอุตสำหกรรมจะเป็นแหล่งน้ำที่เป็นประโยชน์และเหมำะต่อกำรเพำะเลี้ยง
เนื่ องจำกต้ นทุ นต่ ำ และเกษตรกรสำมำรถผลิตอำหำรให้ สัตว์น้ ำได้ โดยบอก
วิธีกำรทำอำหำรสัตว์น้ำ เป็นต้น)
3) การผลิต/การเลี้ยง (ตัวอย่ำง “สำมำรถเพำะพันธุ์ปลำ พันธุ์กุ้ง ตำม
มำตรฐำนฟำร์มฯ GAP”)
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพำะ ...............
4) การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่า (ตัวอย่ำง กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
เช่น กำรทำกะปิ กำรทำน้ำปลำ ปลำหวำน กำรแปรรูปหอยนำงรม เป็นต้น)
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพำะ
5) การตลาด (ศึกษำควำมต้องกำรของตลำดและจำนวนแผนกำรผลิต)
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพำะ ...............
6) อื่นๆ (กำรจับและกำรขนส่ง เป็นต้น)
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพำะ ...............

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

5. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ (โปรดระบุทุกข้อ)

 นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ .....(ระบุ).... ชือ่ ...................................................นำมสกุล....................................................
อำยุ ..................ปี....................เดือน
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน บ้ำนเลขที่..................หมู่ที่................ชื่อบ้ำน..........................................ตำบล.......................................................
อำเภอ...........................................................จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
โทรศัพท์................................................................... อื่นๆ (ถ้ำมี)......................................................................................................

6. ข้อมูลผู้ถอดบทเรียน

1) ชือ่ /นำมสกุล/ตำแหน่ง/หน่วยงำน/กำรติดต่อ (โทรศัพท์/e-mail/อื่นๆ)
2) ชือ่ /นำมสกุล/ตำแหน่ง/หน่วยงำน/กำรติดต่อ (โทรศัพท์/e-mail/อื่นๆ)
3) ..........ฯลฯ ........
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แบบติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค)
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัด………………………………………. หน่วยงาน……………………………………………………………………………
ข้อมูลเกษตรกร
ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ........................................................... ทะเบียนฟำร์มเลขที่ (ทบ.1)………………………………………..
ชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง .................................................................. พื้นที่ฟำร์ม........................................................ไร่
จำนวนบ่อเลี้ยง (บ่อดิน บ่อซีเมนต์ กระชัง โปรดระบุ.........................................................................................)
บ่อดิน ขนำด............................ไร่ จำนวน .......................บ่อ บ่อดินขนำด .......................ไร่ จำนวน .........บ่อ
บ่อซีเมนต์ ขนำด.............ตำรำงเมตร จำนวน...........บ่อ บ่อซีเมนต์ขนำด................ตำรำงเมตร จำนวน .......บ่อ
กระชัง ขนำด..................ตำรำงเมตร จำนวน..........กระชัง กระชัง ขนำด............ตำรำงเมตร จำนวน.......กระชัง
อื่นๆ ......................................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรเปราดปรื่อง (Smart Farmer)
1. .........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะในการด้าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในปีต่อไป (โปรดระบุ)
1. .........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................. .......................
ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1. .........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................... ...................

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

ผู้บันทึกข้อมูล..........................................................
วันที่บันทึกข้อมูล.....................................................

หมำยเหตุ : ขอให้หน่วยงำนส่งรำยงำนผลไปที่กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและ
พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ทำง E-mail : inland.smartfarmer@gmail.com ภำยในวันที่ 30 ของทุก
เดือน โดยตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 ของแต่ละเดือน
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แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับ

รำยชื่อ
เกษตรกร

ที่อยู่
เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

โทรศัพท์
อำเภอ

จังหวัด

ทะเบียน
ฟำร์ม
(ทบ.1)

ชนิด
สัตว์
น้ำ

พื้นที่
ฟำร์ม
(ไร่)

บ่อดิน
*ขนำด
บ่อดิน
(ไร่)

จำนวน
(บ่อ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หมำยเหตุ:

* หมำยถึง หำกมีหลำยขนำดให้ระบุทั้งหมด โดยต้องเพิ่ม/แทรกแถว ลงในแบบฟอร์ม

บ่อซีเมนต์
*ขนำดบ่อ
ซีเมนต์
(ตร.ม.)

จำนวน
(บ่อ)

กระชัง
*ขนำด
กระชัง
(ตร.ม.)

จำนวน
(กระชัง)

อื่น ๆ
* ขนำด
หน่วยเลี้ยง
(ตร.ม.)

จำนวน
(หน่วย)

ประโยชน์
ที่ได้รับ

ข้อ
เสนอ
แนะ

ปัญหำ
และ
อุปสรรค

