๑
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่เพื่อให้บรรลุผลดังนี้
1. การลดต้นทุน ร้อยละ 20
2. การเพิ่มผลผลิต ร้อยละ 20
3. การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม ร้อยละ 100
4. การเสริมสร้างการรวมกลุ่ม
5. การเชื่อมโยงตลาด
พื้นที่ดาเนินงาน รวม จานวน 6 แปลง ดังนี้
แปลงใหญ่ปลานิล จานวน 2 แปลง ประกอบด้วย
1. แปลงใหญ่ปลานิล แปลงปี 2560 เกษตรกร 60 ราย พื้นที่รวม 440 ไร่ ดาเนินงานในพื้นที่
อาเภอเมือง อาเภอปากพนัง และอาเภอเชียรใหญ่
2. แปลงใหญ่ปลานิล แปลงปี 2561 เกษตรกร 37 ราย พื้นที่รวม 127 ไร่ ดาเนินงานในพื้นที่
อาเภอปากพนัง
แปลงใหญ่ปูทะเล จานวน 4 แปลง ประกอบด้วย
1. แปลงใหญ่ปูทะเล แปลงปี 2561 จานวน 1 แปลง เกษตรกร 54 ราย พื้นที่รวม 282 ไร่
ดาเนินงานในพื้นที่อาเภอหัวไทร
2.แปลงใหญ่ปูทะเล แปลงปี 2562 จานวน 3 แปลง ประกอบด้วย
2.1 พื้นที่อาเภอเมือง
เกษตรกร 31 ราย พื้นที่รวม 120 ไร่
2.2 พื้นที่อาเภอปากพนัง
เกษตรกร 30 ราย พื้นที่รวม 88.15 ไร่
2.3 พื้นที่อาเภอหัวไทร
เกษตรกร 35 ราย พื้นที่รวม 120 ไร่
ผลการดาเนินงานแปลงใหญ่ปลานิล
1. เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการแปลงปี 2560 จ านวน 60 ราย และแปลงปี 2561
จานวน 37 ราย ได้รับการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลและได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม GAP กรมประมง ครบ รวม จานวน 97 ราย
2. เกษตรกรร่วมจัดทาแผนการผลิตรายบุคคลและแผนการผลิตแปลงปีการผลิต 2562
3. เกษตรกรร่วมจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาด ส่งเสริมการตลาดและกระจายสินค้าในงานวลัย
ลักษณ์เกษตรแฟร์ เดือน 25 มีนาคม 2562
4. สารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
ประมวลภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมประกวดสินค้าประมงแปลงใหญ่ดีเด่น ปีงบประมาณ 2562
ณ หมู่ที่ 4 ตาบลไสหมาก อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21 สิงหาคม 2562

๒
ผลการดาเนินงานแปลงใหญ่ปูทะเล
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 จานวน 54 ราย และ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2562
จานวน 96 ราย ผ่านการฝึกอบรมและพัฒ นาองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหาร
จัดการกลุ่มแปลงใหญ่
2. การประชาสั ม พั น ธ์ จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริม การตลาดสร้างการรับ รู้รับ ทราบในงานเกษตรแฟร์ข อง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และงานกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดทาแผนการผลิต รายบุคคลและรายแปลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4. เกษตรกรผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเชื่อมโยงตลาด การสร้างความเข้มแข็ง และการ
บริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่” จานวน 150 ราย
5.เกษตรกรได้รับการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม GAP กรมประมง ครบทุกราย จานวน 150 ราย
6. สารวจสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 150 ราย

ประมวลภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการฯ
การเตรียมการเข้าสู่แปลงใหญ่ ประชาสัมพันธ์โครงการ แปลงปี 2562

การอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเชื่อมโยงตลาด การสร้างความเข้มแข็ง และการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่”
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโค ตาบลทุ่งใส หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งใส อาเภอสิชล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
เลี้ยงแพะสิชลก้าวหน้า หมู่ที่ 5 ตาบลเขาน้อย อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓
ประมวลภาพกิจกรรมการดาเนินงาน เชื่อมโยงตลาด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าประมงแปลงใหญ่ แบบออนไลน์ 5- 7 สิงหาคม 2562
โรงแรม เอบีน่าเฮ้าส์ กทม.

กิจกรรมประกวดสินค้าประมงแปลงใหญ่ดีเด่น ปีงบประมาณ 2562
กรรมการเข้าตรวจประเมินกลุ่มแปลงใหญ่ 21 สิงหาคม 2562

รับโล่รางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในวันสถาปนากรมประมง 20 กันยายน 2562

การอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเชื่อมโยงตลาด การสร้างความเข้มแข็ง และการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่”
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2562
ณ หมู่ที่ 7 ตาบลกระแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

