
1.โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมด าเนินงาน หน่วยนับ เป้าหมายทั้งปี ปริมาณงาน ร้อยละผลการด าเนินงาน

1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู)้ ครั้ง/จังหวัด
แผน 200
ผล 200 

2. คัดเลือกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรม

ราย
แผน 200 
ผล 200 

3. ประเมินความรู้และคุณสมบัติ Smart Farmer

3.1 ประเมินความรู/้คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตร ครั้งที่ 1 ราย
แผน 200 

100%
เสร็จ

ผล 200 

3.2 ประเมินความรู/้คุณสมบัติ และคัดกรองเกษตร ครั้งที่ 2 ราย
แผน 200 
ผล 200

4. ติดตามและประเมินผล

4.1 ถอดองค์ความรู้เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ ราย
แผน 3 
ผล 3

4.2 ติดตามและประเมินผล (ส่วนภูมิภาค) ครั้ง
แผน 6 
ผล 6 



2.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

กิจกรรมด าเนินงาน หน่วยนับ เป้าหมายทั้งปี ปริมาณงาน
ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (รายใหม่)

ฟาร์ม แผน 125 

ผล
140

100 %
เสร็จ

1. มาตรฐาน SL ฟาร์ม แผน 120
ผล 135

2. มาตรฐาน GAP ปลาน้้าจืดอื่นๆ ฟาร์ม แผน 5
ผล 5



3.โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 
(Zoning by Agri-Map)

กิจกรรมด าเนินงาน หน่วยนับ เป้าหมายทั้งปี ปริมาณงาน
ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

1. คัดเลือกเกษตรกร และส้ารวจข้อมูลของ
เกษตรกรตามแบบ zoning 01

1.1 คัดเลือกเกษตร ราย
แผน 18 100%

เสร็จ
ผล 18 

1.2 ส้ารวจข้อมูลของเกษตรกรตามแบบ 
zoning 01

ราย
แผน 18 

มอบปัจจัย อาหาร ร้า 
ปูนขาว ปลาตะเพียน

ผล 18 

2. ติดตามผลการด้าเนินงาน ราย
แผน 18 
ผล 18



4.โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมด าเนินงาน หน่วยนับ เป้าหมายทั้งปี ปริมาณงาน

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

ประเมินกลุ่มเกษตรกร ปี60 ราย แผน 53
ผล 53

1.คัดเลือกเกษตรกร ปี 61
บันทึกข้อมูลในระบบ พ.ด. (อ.โพนนาแก้ว)

แผน 84 100%
ผล 84

3. อบรม,มอบปัจจัยเกษตรกร อ.โพนนา
แก้ว

ราย แผน 84
ผล 84

4. มอบปัจจัย รายเก่า(60) ราย แผน 1,562
ผล 1,562

5. มอบปัจจัย รายใหม่ (61) ราย แผน 1,574
ผล 1,574



5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน รวม 
ร้อยละผลการด าเนินงาน 

100 % เสร็จ

1.พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง 18 ศูนย์ งบอุดหนุน
แห่ง แผน 18 - ส้ารวจความต้องการศพก.,โอนเงิน

อุดหนุนแล้ว ,ร่วมพัฒนาศพก.หลักกับ 
หน่วยงานบูรณาการ,ผล

18

2. พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง
แห่ง แผน 18

ท้าป้ายความรู,้มอบปลา
ผล 18

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 200ราย/ศพก.
ราย แผน 3,600

ผล 3,600

4. จัดกิจกรรมวัน field day
ครั้ง แผน 18

ผล 18

5.พัฒนาศพก.เครือข่ายรายเดิม 54 ศูนย์
แห่ง แผน 54

มอบป้ายศพก., ปลา
ผล 54

6. พัฒนาศพกเครือข่ายรายใหม่ 18 ศูนย์ งบอุดหนุน
แห่ง แผน 18 ส้ารวจความต้องการศพก.โอนเงินอุดหนุน

แล้ว ท้าป้ายศพก. ท้าป้ายความรู,้มอบ
ปลาผล 18



6.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียน)

กิจกรรม/งานที่จะท้า หน่วยงานปฏิบัติ หน่วยนับ แผน/ผล ผลการด าเนินงาน 

1. เตรียมแปลง

1.1 ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร สนง.ปจ./ศพจ. ราย
แผน 87
ผล 87

1.2 แต่งต้ังผู้จัดการแปลง(ภาคราชการ) สนง.ปจ ราย
แผน 1
ผล 1

1.3 ท้าข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล/รายแปลง
(ลงระบบ bigfarm 60)

สนง.ปจ. ราย
แผน 87
ผล 87



โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม/งานที่จะท า

หน่วยงาน
ปฏิบัติ หน่วยนับ

แผน/ผล ผลการด าเนินงาน 

1.4 ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร
1.4.1 ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร ก่อน ด้าเนินการ ผจก.แปลง ราย แผน 87

ผล 87
1.4.2 ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร หลัง ด้าเนินการ ผจก.แปลง ราย แผน 87

ผล เก็บข้อมูล มค.62
2. พัฒนากลุ่ม/ผู้จัดการแปลง

2.1 สนับสนุนกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ (กลุ่มเลี้ยง/กลุ่มแปรรูป) ผจก.แปลง ครั้ง แผน 3
ผล 3

2.2 แนะน้า/ให้ความรู้ด้านการประเมินผลผลิตเพื่อจัดการตลาด ผจก.แปลง ครั้ง แผน 3
ผล 3

2.3 ระดมความคิดเห็นแนวทางการลดต้นทุน ผจก.แปลง ครั้ง แผน 3
ผล 3



โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม/งานที่จะท้า

หน่วยงานปฏิบัติ
หน่วยนับ

แผน/ผล ผลการด าเนินงาน 

3. จัดท้าแผนพัฒนารายแปลง

3.1 จัดท้าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า และ
จ้าหน่ายผลผลิต

ผจก.แปลง ครั้ง
แผน 3

ผล 3
4. พัฒนาองค์ความรู้
4.1 ฝึกอบรม

4.1.1 ฝึกอบรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยง/การ
ลดต้นทุน/มาตรฐานฟาร์ม/แจกหนังสือคู่มือการลดต้นทุนการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและสมุดบันทึกการเลี้ยง

ผจก.แปลง ราย
แผน 87

ผล 87

4.1.2 ฝึกอบรมด้านการรวมกลุ่ม/แปรรูปสัตว์น้้า ผจก.แปลง ราย
แผน 87

ผล 87



โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม/งานที่จะท้า

หน่วยงาน
ปฏิบัติ

หน่วยนับ แผน/ผล ผลการ
ด าเนินงาน 

4.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
4.2.1 แนะน้า/ให้ความรู้ด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(Biosecurity)
ศพจ. ราย แผน 87

ผล 87
5. สนับสนุนสินเชื่อ/ปัจจัยการผลิต

5.1 สนับสนุนสัตว์น้้าพันธุ์ดี ศพจ. ราย แผน 87
ผล 87

5.2 สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 แจกเกษตรกร ผจก.แปลง ราย แผน 87
ผล 87

6. เช่ือมโยงตลาดระดบัชุมชน/ตลาดเกษตรกร/ส่งเสริมการตลาด

6.1.1 เช่ือมโยงตลาด/กระจายสินคา้ ผจก.แปลง คร้ัง แผน 3
ผล 3

6.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผจก.แปลง คร้ัง แผน 1
ผล 2



โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรม/งานที่จะท้า

หน่วยงาน
ปฏิบัติ

หน่วย
นับ

แผน/ผล ผลการด าเนินงาน 

7. ยกระดับมาตรฐานสินค้า

7.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า(รับใบค้า
ขอการรับรองมาตรฐาน)

สนง.ปจ. ราย
แผน 87
ผล 87

7.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ศพจ. ฟาร์ม
แผน 87

ผล 87

7.3 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม กมป./ศพจ. ฟาร์ม
แผน 87

ผล 87

8. บริหารโครงการ/ติดตามและประเมินผล

8.1 ติดตามประเมินผลส่วนภูมิภาค
สนง.ปจ./

ศพจ.
ครั้ง

แผน 12
ผล 12

9.จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน

9.1 จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการ
ประจ้าปี 

ผจก.แปลง ครั้ง 
แผน 1

ผล 1



7.โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

กิจกรรมด าเนินงาน หน่วยนับ
เป้าหมาย

ทั้งปี
ปริมาณงาน รวม

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ(แบบ สส.1)

ราย 300
แผน 300
ผล 300

ฝึกอบรมเกษตกร ราย 300 แผน 300
100%
เสร็จ

ผล 300

เก็บข้อมูลผลผลิต สส.2
แผน 300
ผล 300

ติดตามผล สส.3 (ราย x 4 ครั้ง) ครั้ง 1,200 แผน 1,200

ผล 330



8.โครงการประมงอาสา

กิจกรรมด าเนินงาน หน่วยนับ เป้าหมายทั้งปี ปริมาณงาน รวม
ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

คัดเลือกประมงอาสา ราย 30 แผน 30
ผล 30

อบรมประมงอาสา ราย 30 แผน 30
100%
เสร็จ

ผล 30

เยี่ยมเยียนประมงอาสา(ติดตามผล) ครั้ง/ราย 90 แผน 90
ผล 68



9.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กิจกรรมด าเนินงาน หน่วยนับ เป้าหมายทั้งปี ปริมาณงาน ผลการด าเนินงาน

งาน รวม 

จัด 1 ครั้งตามแผน
สนง.เกษตรจ.สน.ณ วัด
พระคริสตราชา ต.ช้าง

มิ่ง อ.พรรณานิคม

1.ออกให้บริการคลินิกฯ
ครั้ง แผน 4

ผล 1

2. เกษตรกรเข้ารับบริการ
ราย แผน 125

ผล 190



10.โครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน

ผลการด าเนินงาน

1.รับสมัครเข้าร่วมโครงการ 20 ราย แผน 20 100%
เสร็จผล 20

2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต 20 ราย แผน 20

ผล 20

3 ติดตามให้ค้าแนะน้าส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

3 คร้ัง แผน 3

ผล 3



11.โครงการสนับสนุนด้านการประมง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

1.จัดตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน 300 ราย แผน 300
100 %
เสร็จ

ผล 300

2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต 30 แห่ง แผน 30

ผล 30

3 ติดตามให้ค้าแนะน้าส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 30 ครั้ง แผน 30

ผล 30



12.โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน

ผลการ
ด าเนินงาน

ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านท่าแร่ ต.โพนงาม อ.อากาศอ้านวย
-จุดเรียนรู้และสาธิต(สนับสนุนปัจจัยการผลิต)

1 แห่ง แผน 1 100 %
เสร็จผล 1

ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านนาค้า ต.ค้าตากล้า อ.ค้าตากล้า
-จุดเรียนรู้และสาธิต(สนับสนุนปัจจัยการผลิต)

1
แห่ง

แผน 1

ผล 1

มอบกระชงัปลาขนาด  3x3 เมตร จ านวน  3 อนั 
จดัซือ้จากกองพระราชด าริ 



13.โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน
แผน/ผลการ

ปฏิบัติงาน รวม  
ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน 

1.บันทึกข้อมูลรายได้หนี้สิน-การ
ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้้า

ฟาร์ม แผน 9,378
100

ผล 9,378
2. สร้างรูปแปลงเนื้อที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า (Polygon)

ฟาร์ม แผน 2,311 104
ผล 2,410

3. ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่หมดอายุ

ฟาร์ม แผน 4,161 100
ผล 4,161



14.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานด้านการประมงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน(งบพัฒนาจังหวัด)

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลติปลาตะเพียนและปลาสรอ้ยขาว

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

1.คัดเลือกเกษตรกร 500 ราย แผน 500 100%
เสร็จผล 500

2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต
(ลูกพันธุ์ปลา,อาหารปลา)

500 ราย แผน 500

ผล 500

3.จัดงานประชาสัมพันธ์กินปลาส้ม 1 ครั้ง แผน 1

ผล 1



15.โครงการเพิ่มทกัษะอาชีพแก่เกษตรกรผูล้งทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 
(ไทยนิยม ย ัง่ยนื) 

• อบรมเสร็จส้ิน  วนัที่ 26 กรกฎาคม 61       จ านวน 3,300 ราย   งบประมาณ 1,008,540 บาท
• มอบวสัดุ ผ้าพลาสตกิ กระชัง อาหารปลา เสร็จส้ิน 29 ส.ค.61 – 3 ก.ย. 61 จ านวน 3,300 ราย งบประมาณ 7,461,200 
บาท
• 29 ส.ค. 61   อ. ภูพาน106 ราย,  อ.กดุบาก 43 ราย  
• 30 ส.ค. 61   อ.กสุุมาลย ์593 ราย , อ.โพนนาแกว้ 599 ราย 31 ส.ค. 61  อ.เมืองสกลนคร 160 ราย, อ.เต่างอย 172 
ราย, อ. วานรนิวาส 275 ราย , อ.เจริญศิลป์ 89 ราย 

• 1 ก.ย. 61  อ.อากาศอ านวย 141 ราย , อ.ค  าตากลา้ 253 ราย  2 ก.ย. 61  อ. พงัโคน 175 ราย , อ.พรรณานิคม 2 ราย , 
อ.สวา่งแดนดิน 373 ราย

• 3 ก.ย. 61  อ.นิคมน ้าอูน 72 ราย, อ.ส่องดาว 62 ราย , อ.โคกศรีสุพรรณ 185 ราย 


