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โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (ปลานิล) จังหวัดพิษณุโลก 
ประจำปงบประมาณ 25๖๐-๒๕๖๒ 

 

หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยรัฐมนตรีวาการประทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายเพ่ือพัฒนาแหลงผลิต

และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดานการเกษตรใหมีความสมบูรณและครบวงจรเพ่ือแกปญหาผลผลิตลนตลาด ราคา

ตกต่ำ และใหผลิตผลท่ีไดมีมาตรฐาน โดยสงเสริมใหเกษตรกรรวมกันผลิตเปนแปลงใหญและพัฒนาการรวมกลุมจัดตั้ง

เปนสหกรณ เพ่ือรวมกันพัฒนาวิธีการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหดีข้ึน (การจัดการการเลี้ยงตามมาตรฐานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำท่ีดี (GAP) การลดตนทุนการผลิตใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

และการเชื่อมโยงสินคาสูตลาด การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดลอม โดยมีผูจัดการโครงการ (Project manager) เปน

ผูใหคำแนะนำ ติดตาม และประสานงานกับเกษตรกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดำเนินในดานตาง ๆ ดังกลาว 

 ในการนี้เพ่ือใหการพัฒนาเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ สำนักงานประมง

จังหวัดพิษณุ โลก จึงเสนอกรมประมงดำเนินการโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ  (ปลานิล)                                

ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแผนยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสรางความแข็งแรงของเกษตรกร

อยางเปนระบบ มีพ้ืนท่ีการดำเนินการท้ังหมด ๑ แปลง โดยมีเปาหมายการเพ่ิมผลผลิตรอยละ 20 ลดตนทุนการเลี้ยง

ลดลงรอยละ 20 และสงเสริมใหมีการรวมกลุมบริหารจัดการ มีการจัดทำแผนผลิตรายฟารม/รายแปลง มีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต/ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเขาสูมาตรฐานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำท่ีดี (GAP) ตอไป 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดของเกษตรกร 

2. ลดตนทุนการผลิตในการเลี้ยงสัตวน้ำจืดของเกษตรกร 

3. ยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดของเกษตรกร 

4. ยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเขาสูมาตรฐาน (SL/GAP) 

5. พัฒนากลุม วิสาหกิจชุมชน/ สหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เพ่ือเปนตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการ

ผลิตและการตลาด 

คุณสมบัติของการสมัครแปลงใหญดานประมง (ปงบประมาณ ๒๕๖๐) 

ตองมีจำนวนเกษตรกรเขารวมโครงการฯ ในรูปแบบกลุมไมนอยวา ๕๐ ราย หรือมีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ำไม

นอยวา ๓๐๐ ไร (ปจจุบันคุณสมบัติของการสมัครแปลงใหญดานประมง ปรับลดจำนวนเกษตรกรเขารวมโครงการฯ                

ในรูปแบบกลุมเปนไมนอยวา ๓๐ ราย) 

 

 



 
 
เปาหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

คัดเลือกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำของจังหวัดพิษณุโลก ๑ แปลง จำนวนเกษตรกรรวม ๕๐ ราย จากพ้ืนท่ี  

๓ อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางกระทุม และอำเภอวัดโบสถเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีคัดเลือกดังกลาวเปน

เกษตรกรท่ีมีความสนใจดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และบางสวนเปนเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมโครงการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตปลานิลของกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเพ่ือการคา ภายใตแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพิษณุโลก

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ซ่ึงเปนกลุมเกษตรกรท่ีไดจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในป ๒๕๕๙ ดังนี้ 

1. วิสาหกิจชุมชนกลุมปลานิลริมนาน เลขท่ี 34 หมู ๙ ต.โคกสลุดอ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก(จดทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) จำนวนเกษตรกร 21 ราย 

2. วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเลี้ยงและแปรรูปปลาวังน้ำคูง้ิวงาม เลขท่ี ๑๒๗ ม. ๑ ต.วังน้ำคู อ.เมืองพิษณุโลก จ.

พิษณุโลก(จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ๙ กันยายน ๒๕๕๙) จำนวนเกษตรกร 14 ราย 

3. วิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงปลาครบวงจร บานหนองมะคังเลขท่ี ๓๗/๑ ม. ๗ ต.ทอแท อ.วัดโบสถ จ.

พิษณุโลก(จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) จำนวนเกษตรกร 15 ราย 

รวมจำนวนเกษตรกรเขารวมโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (ปลานิล) (แปลงป 25๖๐-256๒) ท้ังสิ้น 

50 รายพ้ืนท่ีเลี้ยง ๓๙.๒๕ ไร (ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ไดมีเกษตรกรลาออกจากแปลงใหญจำนวน ๖ ราย เพ่ือ

ประกอบอาชีพอ่ืน) 

ผูจัดการแปลง (ภาครัฐ) 

 -นายอิสระ  สุวิทยาภรณ หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 

                                          กลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง 

                                          สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 

ผูจัดการแปลง (ภาคเอกชน) 

- นายนพดล  กลิ่นแยมบานเลขท่ี ๓๔ หมูท่ี ๙ ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก 

 

ขอมูลเกษตรกรและพ้ืนท่ีเลี้ยง 

- เกษตรกรโครงการฯ มีอายุเฉลี่ย ๕๙ ป เปนผูชาย ๑๘ คน ผูหญิง ๓๒ คน 

     - จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย ๔ คน (เพาะเลี้ยงสัตวน้ำเฉลี่ย ๒ คน) 

     - อาชีพหลักทำนาขาว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเปนอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได 

     - พ้ืนท่ีเลี้ยงบอดินเฉลี่ย ๐.๗๕ ไร เลี้ยงปลานิลในบอดินเฉลี่ย ๙ เดือน/รุน 

    - พ้ืนท่ีเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรท้ังหมดของแปลง ๓๙.๒๕ ไร  

 

 

 

 



 
 

ขอมูลตนทุนผลผลิตแปลงใหญป ๒๕๖๐ 
 

ตารางขอมูลป 256๐ เปรียบเทียบตนทุน ผลผลิตของแปลงใหญ 

รายการ 
กอนเขารวม 
โครงการฯ                  

ป ๕๙ 

หลังเขารวม 
โครงการ ฯ   

ป ๖0 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง 

(รอยละ) 
ตนทุนการผลิต (บาท/กก.)เฉลี่ย 26.37 2๓.70 ลดลง 11.27 
ผลผลิต (กก./ไร) เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ ๑๐๒.๒๕ เพ่ิมข้ึน 2.20 
ราคาผลผลิต ของแปลงใหญ (บาท/กก.) เฉลี่ย ๓7.0๕ ๓8.25 เพ่ิมข้ึน ๓.๑๔ 
 

ตารางขอมูลป 256๐ การรับรองมาตรฐานฟารมเกษตรกร 

มาตรฐานท่ีไดรับ 
จำนวนท่ีสงใบ 
คำขอ(ราย) 

จำนวนท่ีได 
รับรอง (ราย) 

อัตราการรับรองมาตรฐาน  
(รอยละ) (เปรียบเทียบกับ

เกษตรกรในแปลงใหญท้ังหมด
กับเกษตรกรท่ีไดรับรอง

มาตรฐาน 
มาตรฐาน GAP กรมประมง - - - 
รวมป ๒๕๖๐ ๕๐ ๔๑ 8๒ 

 

ขอมูลตนทุนผลผลิตแปลงใหญป ๒๕๖๑ 
 

ตารางขอมูลป 256๑ เปรียบเทียบตนทุน ผลผลิตของแปลงใหญ 

รายการ 
กอนเขารวม 
โครงการฯ                  

ป ๕๙ 

หลังเขารวม 
โครงการ ฯ   

ป ๖๑ 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง 

(รอยละ) 
ตนทุนการผลิต (บาท/กก.)เฉลี่ย 26.37 2๓.๐๖ ลดลง 14.35 
ผลผลิต (กก./ไร) เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ ๑๐๘.๔๑ เพ่ิมข้ึน 7.76 
ราคาผลผลิต ของแปลงใหญ (บาท/กก.) เฉลี่ย ๓7.0๕ ๔๐.๑๗ เพ่ิมข้ึน 7.๗๗ 
 

ตารางขอมูลป 256๑ การรับรองมาตรฐานฟารมเกษตรกร 

มาตรฐานท่ีไดรับ 
จำนวนท่ีสงใบ 
คำขอ(ราย) 

จำนวนท่ีได 
รับรอง (ราย) 

อัตราการรับรองมาตรฐาน  
(รอยละ) (เปรียบเทียบกับ

เกษตรกรในแปลงใหญท้ังหมด
กับเกษตรกรท่ีไดรับรอง

มาตรฐาน 
มาตรฐาน GAP กรมประมง - - - 
รวมตั้งแตป ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ๕๐ ๔๑ 8๘ 



 
 

ขอมูลตนทุนผลผลิตแปลงใหญป ๒๕๖๒ 

 

ตารางขอมูลป 2562 เปรียบเทียบตนทุน ผลผลิตของแปลงใหญ 

รายการ 
กอนเขารวม 
โครงการฯป 

๕๙ 

หลังเขารวม 
โครงการ ฯป 

๖๒ 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง 

(รอยละ) 
ตนทุนการผลิต (บาท/กก.)เฉลี่ย 26.37 2๐.0๑ ลดลง 31.78 
ผลผลิต (กก./ไร) เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ ๑๑๘.๑๐ เพ่ิมข้ึน 15.33 
ราคาผลผลิต ของแปลงใหญ (บาท/กก.) เฉลี่ย ๓7.0๕ 3๙.๔๔ เพ่ิมข้ึน ๖.๐๖ 
 

ตารางขอมูลป 2562 การรับรองมาตรฐานฟารมเกษตรกร 

มาตรฐานท่ีไดรับ 
จำนวนท่ีสงใบ 
คำขอ(ราย) 

จำนวนท่ีได 
รับรอง (ราย) 

อัตราการรับรองมาตรฐาน  
(รอยละ) (เปรียบเทียบกับ

เกษตรกรในแปลงใหญท้ังหมด
กับเกษตรกรท่ีไดรับรอง

มาตรฐาน 
มาตรฐาน GAP กรมประมง ๙ ๓ - 
รวมตั้งแตป ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ๔๔ 4๔ ๑๐๐ 
หมายเหตปุ ๒๕๖๒ เกษตรกรลาออก  
๖ ราย เหลือ ๔๔ ราย 

   

 

ปญหาและอุปสรรค 

 1. ดานการผลิต 

- พ้ืนท่ีบอของเกษตรกร อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางกระทุมไมไดอยูในเขตชลประทาน ทำ    

ใหประสบปญหาขาดน้ำในการเปลี่ยนถาย และเพ่ิมปริมาณในชวงฤดูแลง 

- อาหารเม็ดสำเร็จรูปมีราคาสูงหากใชในปริมาณท่ีมาก โดยไมไดใชอาหารธรรมชาติและอาหารสมทบ 

จะสงผลตอตนทุนท่ีสูงข้ึน 

 2. ดานการตลาด 

  - แหลงตลาดปลาสดในพ้ืนท่ีจังหวัด และตางจังหวัดมีการกำหนดราคารับซ้ือต่ำ 

  - ผลผลิตปลานิลของกลุมยังไมสามารถผลิตไดปริมาณ ขนาด และหวงเวลาตามท่ีตลาดตองการได 

                    -  ในฤดูฝนจะมีราคาต่ำดวยมีพันธุปลาท่ีจับไดจากธรรมชาติออกสูตลาดในปริมาณมาก 

 3. ดานอ่ืนๆ  

                    - ดวยกลุมแปลงใหญปลานิลอยูใน 3 พ้ืนท่ีอำเภอ ทำใหสงผลตอการบริหารจัดการกลุม สงผลตอ      

                      ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานของกลุม 

 

 



 
 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

 

แผนปฏิบัติงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ(ปลานิล) ปงบประมาณ 2560 จ.พิษณุโลก 

 
กิจกรรม หนวยนับ แผน/ผล แผน/ผล (สะสม) 

กิจกรรมท่ี 1 เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลานิล      

1.1 คดัเลือกเกษตรกร ราย แผน 50 

ราย ผล 50 

1.2 ฝกอบรมการเพาะเลีย้งปลานิล ราย แผน 50 

ราย ผล 50 

1.3 ผลติปลานิลพันธุดี (ตัวละ 0.5 บาท) ตัว แผน 50,000 

ตัว ผล 50,000 

กิจกรรมท่ี 2  ลดตนทุนการผลิตปลานลิ      

2.1 จดัทำและแจกคูมือการลดตนทุนการเพาะเลี้ยงปลานิล      

      2.1.1 จัดทำคูมือการลดตนทุนการเพาะเลี้ยงปลานิล เลม แผน ๕๐ 

เลม ผล ๕๐ 

      2.1.2 แจกคูมือการลดตนทุนการเพาะเลี้ยงปลานิล เลม แผน ๕๐ 

เลม ผล ๕๐ 

กิจกรรมท่ี 3 เพ่ิมมูลคาสินคาปลานิล      

3.1 ฝกอบรมดานการแปรรูปปลานิล ราย แผน 50 

ราย ผล 50 

3.2 การเช่ือมโยงตลาดและการกระจายสินคา  
(เฉพาะกาฬสินธุและนครศรีธรรมราช) 

- แผน - 

- ผล - 

กิจกรรมท่ี 4  ยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิล (ฟารม GAP)      

4.1  ฝกอบรมมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสตัวน้ำจืด ราย แผน 50 

ราย ผล 50 

4.2 รับใบคำขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP และสงใบรับคำขอเขาระบบ 
ของ กมป แลว 

ราย แผน 50 

ราย ผล 50 

4.3 ตรวจประเมินฟารม ราย แผน 50 

 ราย ผล 50 

4.4 ใหการรับรองมาตรฐานฟารมอยางนอย 40 ฟารม (รอยละ 80 ของ ราย แผน ๔0 

      ฟารมท่ีเขาตรวจ) ราย ผล 41 



 
 

กิจกรรม หนวยนับ แผน/ผล แผน/ผล (สะสม) 

กิจกรรมท่ี 5  สงเสริมและพัฒนากลุมหรือวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ      

5.1 ฝกอบรมการรวมกลุมและการจัดตั้งสหกรณ ราย แผน 50 

ราย ผล 50 

5.2 สนับสนุน กลุม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ      

     5.2.1 สนับสนุน กลุม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ  (ผูเพาะเลี้ยงปลานิลพันธุดี) ครั้ง แผน ๓ 

ครั้ง ผล ๓ 

     5.2.2 สนับสนุนกลุม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ  (กลุมแปรรูปสินคาปลานิล) - แผน - 

- ผล - 

กิจกรรมท่ี 6  ติดตามและประเมนิผล      

 6.1 จัดทำและแจกสมดุบันทึกการเลีย้ง      

      6.1.1 จัดทำสมุดบันทึกการเลี้ยง เลม แผน 50 

เลม ผล 50 

      6.1.2 แจกสมุดบันทึกการเลีย้ง เลม แผน 50 

เลม ผล 50 

6.2 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ  
กอน – หลังการดำเนินงานคดิตาม Yamane (1967) โดยคิดแยกรายจังหวัด 

 
  

  

     6.2.1 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ 
กอนการดำเนินงานคดิตาม Yamane (1967) โดยคิดแยกรายจังหวัด 

ราย แผน 50 

ราย ผล 50 

     6.2.2 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผูเขารวมโครงการฯ 
หลังการดำเนินงานคิดตาม Yamane (1967) โดยคิดแยกรายจังหวัด 

ราย แผน ๕๐ 

ราย ผล ๕๐ 

6.3 ติดตามผลและวิเคราะหขอมลูสภาวะและสังคมของเกษตรกรผูเขารวม ครั้ง แผน ๑ 

โครงการฯ ครั้ง ผล ๑ 

7.1 งานบรหิารโครงการฯและติดตามประเมินผล (สวนกลาง) กพจ. ราย แผน ๕๐ 

ราย ผล ๕0 

7.2 งานบรหิารโครงการฯและติดตามประเมินผล (สวนภูมภิาค) ราย แผน ๕๐ 

ราย ผล ๕0 

ป 2560  งบประมาณ  ๒๓๙,๐๐๐ บาท  เบิกจาย  ๑๕๖,๙๓๗ บาท คงเหลือ  ๘๒,๐๖๓ บาท 

 

  



 
 
แผนปฏิบัติงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ(ปลานิล) ปงบประมาณ 256๑ จ.พิษณุโลก 

 

กิจกรรม/งานท่ีจะทำ หนวยนับ แผน/ผล แผนผล-สะสม 

 1. พัฒนากลุม/ผูจัดการแปลง       

 1. 1.สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหเปนผูจดัการแปลง (ภาคเกษตรกร) 
แปลงแทนผูจัดการแปลง (ภาคราชการ) 

ราย 
แผน 1 

ผล 1 

 1.2  แนะนำ/ใหความรูดานการประเมินผลผลิตเพ่ือจดัการตลาด ครั้ง 
แผน 5 

ผล ๕ 

 1.3 ระดมความคิดเห็นแนวทางการลดตนทุน ครั้ง 
แผน 5 

ผล ๕ 

2. พัฒนาองคความรู       

 2.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกร (แนะนำ/ใหความรูดานระบบความ 
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 

ครั้ง 
แผน 3 

ผล ๓ 

3.  เชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน/ตลาดเกษตรกร       

3.1 เช่ือมโยงตลาด/กระจายสินคา ครั้ง 
แผน 5 

ผล ๕ 

3.2 กิจกรรมสงเสริมการตลาด ครั้ง 
แผน 5 

ผล ๕ 

4. บริหารโครงการ/ติดตามแนะนำและประเมนิผล       

4.1 ติดตามประเมินผลสวนภมูิภาค ครั้ง 
แผน ๑2 

ผล ๑๒ 

4.2 ติดตามประเมินผลสวนกลาง ครั้ง 
แผน ๑2 

ผล ๑๒ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน       

5.1 จดัทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำป ครั้ง 
แผน 1 

ผล ๑ 

 

ป 256๑  งบประมาณ  ๓๕๘,๕๐๐ บาท    เบิกจาย  ๑๙๐,๕๑๕ บาท  คงเหลือ   ๑๖๗,๙๕๘ บาท 

 

 

 

 

 



 
 
 

แผนปฏิบัติงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ(ปลานิล) ปงบประมาณ 256๒ จ.พิษณุโลก 

 

กิจกรรมยอย/งานท่ีจะทำ หนวยนับ แผน/ผล 
แผน-ผล 

สะสม 

1. เตรียมการ       

   1.1 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร       

       1.1.1 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร 
ราย 

แผน 50 

หลังดำเนินการ ผล 50 

2. จัดทำแผนพัฒนารายแปลง      

  2.1 จัดทำแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
แปลง 

แผน 50 

เพ่ิมมูลคาและจำหนายผลผลิต ผล 50 

3. พัฒนาองคความรู      
   3.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกร      

      3.1.1 สงเสรมิ/ใหความรู/สนับสนุนดานลดตนทุน 
ครั้ง 

แผน 3 

เพ่ิมผลผลิต รวมกลุม และดานการตลาด (3 ครั้ง/ป) ผล ๓ 

      3.1.2 สงเสรมิ/ใหความรู/ดานระบบความปลอดภัย 
ครั้ง 

แผน 3 

ทางชีวภาพและการใชเช้ือจุลินทรยี ปม.1 (3 ครั้ง/ป) ผล 3 

4. สนับสนนุปจจัยการผลิต      

4.1 สนับสนุนจลุินทรยีปม.1  
ราย 

แผน 50 

  ผล 50 

5. สงเสริมการตลาด       

5.1 สงเสริมการวางแผนการตลาด/เช่ือมโยงตลาด/ 
แปลง/ราย 

แผน 1/50 

กระจายสินคา ผล 1/50 

6. ยกระดับมาตรฐานสินคาและสรางมูลคาเพ่ิม      

6.1 สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสินคา 
ราย 

แผน 9 

   (GAP กรมประมง) ผล 9 

6.2 ตรวจรบัรองมาตรฐานฟารม (GAP กรมประมง) 
ราย 

แผน 9 

  ผล 9 

6.3 ใหการรับรองมาตรฐานฟารม (GAP กรมประมง) 
ราย 

แผน 9 

  ผล 3 

7. ติดตามและประเมินผล      
7.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ภูมิภาค) 

ครั้ง 
แผน 12 

  ผล 12 

 



 
 
 


