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แผนงาน ผลผลิต/โครงการ เป้าหมาย หน่วยนับ เป้าหมายหลัก
หน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก
หน่วยงานท่ีร่วมด าเนินการ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง ผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น้้า ล้านตัว 550

 - ผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น้้าจืด ล้านตัว 400 กปจ. กพจ. กพก.

 - ผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น้้าชายฝ่ัง ล้านตัว 150 กพท. กพช. กพอ.

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง 144 คร้ัง ออกหนังสือคนประจ้า

เรือส้าหรับต่างด้าว

กบม. กตป. ปจ.

แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย ตรวจติดตาม และเฝ้าระวังการท้าประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย คร้ัง 250,000 กบร. กปน. กนป. กกม. กบม. กพท. 

กตป.  กคส. กตส. สปก. ปจ.

แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง แห่ง 30,000 กมป. กพจ. กพช. กคส. กตส.  กปจ. 
กอส. กพท. กพก.  กพส. ปจ.

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ส้ารวจข้อมูลฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้าและโรงเพาะฟัก ฟาร์ม 520,000 ศสท. สปก. ปจ.

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร บริหารจัดการธนาคารสัตว์น้้าชุมชน แห่ง 80 กพจ. ปจ.

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้้า พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิตและการแปรรูป ราย 1,680 กพช. กพจ. กพก. กอส. กปจ. กพท.

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมแปลงใหญ่ด้านการประมง แปลง 100 กนป. กพจ. กพช. กปจ. กพอ. กมป. ปจ.

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไปสู่กิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า ไร่ 5,000 กพจ. ปจ.

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร ราย 500 กพจ. กมป.

โครงการจัดระเบียบการท้าประมง ก้าหนด/ปรับปรุง/แก้ไขมาตรการด้านการประมง ฉบับ 15 กบม. กตส. ศทส. กพช. กพจ. กกม. 

กพท. กปจ. กตป. กปน. สปก. ปจ.

แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง งานวิจัยท่ีด้าเนินการ โครงการ 32 กผง. กพช. กอส. กพอ. กพก.

โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง งานวิจัยท่ีด้าเนินการ โครงการ 9 กผง. กพจ.

โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง งานวิจัยท่ีด้าเนินการ โครงการ 24 กผง. กอส. กตส. กพท. กพอ. กพส. 
กพจ. กปจ.

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้าน

การประมง

งานวิจัยท่ีด้าเนินการ โครงการ 1 กผง. กพก. กอส.

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการประมงในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและ
ขยายผลโครงการหลวง

แห่ง 39 กพจ.

โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้เกษตรกร 9,585 ราย ราย 9,585 กคพ. กพก. กพจ. กพช. กปจ. กพท. 

สปก.  ปจ.

โครงการสืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการประมงให้แก่เกษตรกรและเยาวชน ราย 9,625 กคพ. ปจ.

หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบริหารงบประมาณและขับเคล่ือนแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล

โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างย่ังยืน ประเมินผลผลิตสูงสุดท่ีย่ังยืน (MSY) จากเรือประมงพาณิชย์ ล้า 1,800 กพท.

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงให้เกษตรกร ราย 2,910 กคพ. กพจ. กพช. ปจ.

 ปล่อยกุ้งกุลาด้าลงสู่แหล่งน้้า ตัว 4,000,000

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี4เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างด่านตรวจสัตว์น้้า จ.กาญจนบุรี แห่ง 1 กคส.

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่ือมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G ระบบ 1 กคส. กพอ.

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสู่สากล

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้้า ราย 200 กอส.

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) พัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า ราย 15,000 กนป. กพจ. สปก. กพช.

โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท้ากินของ

เกษตรกร

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าให้เกษตรกรภายใต้นโยบายจัดหา

ท่ีดินท้ากินของรัฐ

ราย 2,400 กคพ. กพจ. กปจ. ปจ.

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านประมง ราย 88,200 กคพ. สปก. ปจ.

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอก

ภาคเกษตร

ราย         72,520

     กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์น้้าให้เกษตรกร ราย 2,520 กพจ.

     กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง สนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้้าให้เกษตรกร ราย 70,000 กคพ. กพจ. กปจ. กพท. สปก. ปจ.

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง กลุ่ม 144 กตป. กพท. ปจ.

แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกร ราย 350 กพจ.

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต และการแปรรูป ราย 200 กพจ. กอส.

  กิจกรรมพัฒนาด่านสินค้าประมง-ภาคกลาง สร้างด่านตรวจสัตว์น้้า จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตู้คอนเทนเนอร์) แห่ง 1 กคส.

โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงปลาในนาข้าว ราย 500 กพจ.


