
 
แผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

แผน พ้ืนที่ด าเนินการ 

 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา แห่ง 6 สทิงพระ (1) หาดใหญ่ (1) สิงหนคร 
(1) 

    กระแสสินธุ์ (1) ควนเนียง (2) 
 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่    
 1.1 แปลงปลานิล   ม.1 ต.กระดังงา,ม.5 ต.คลองรี, ม.7 ต.

คูขุด อ.สทิงพระ 
 1.1.1 ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตร หลัง 

ด าเนินการ 
แปลง 1  

 1.1.2 จัดท าแผนการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่า 
และจ าหน่ายผลผลิต 

แปลง 1  

 1.1.3 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ราย 33  
 1.1.4 ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจาย

สินค้า 
แปลง 1  

 1.1.5 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) ราย 33  
 1.1.6 ติดตามและประเมินผล (ภูมภิาค) ครั้ง 2  
 1.2 แปลงกุ้งขาว   ต.บ่อตรุ อ.ระโนด 
 1.2.1 ส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตร หลัง 

ด าเนินการ 
แปลง 1  

 1.2.2 จัดท าแผนการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่า 
และจ าหน่ายผลผลิต 

แปลง 1  

 1.2.3 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการบริหาร ราย 16  
 1.2.4 ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจาย

สินค้า 
แปลง 1  

 1.2.5 ติดตามและประเมินผล  ครั้ง 1  
 1.3 ปลานิลในกระชัง   ม.7 ต.พังลา อ.สะเดา และ ม.6,               

ม.7 ต.ทุ่งลาน  อ.คลองหอยโข่ง 
 1.3.1 จัดท าแผนการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่า 

และจ าหน่ายผลผลิต 
แปลง 1  

 1.3.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ราย 36  
 1.3.3 ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/เชื่อมโยงตลาด/กระจาย

สินค้า 
แปลง 1  

 1.3.4 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า (GAP กรมประมง) ราย 36  
 1.3.5 ติดตามและประเมินผล (ภูมภิาค) ราย -  
 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร 
   

 2.1 พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก. หลัก     ศูนย์ 16  
 2.2  พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง  ศูนย์ 16  
 2.3 จัดงาน field day                 ครั้ง 16  
 2.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง   ราย 1,600  
 2.5  พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงศูนย์หลัก (1:1)   ศูนย์ 16  
 2.6  พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงศูนย์รอง (5:1)    ศูนย์ 80  
 2.7 การสนับสนุนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล   ครั้ง 8  
 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)   นาทวี (20) ควนเนียง (15) 
 3.1 คัดเลือกเกษตรกรเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารบัการ ราย 200 สิงหนคร (16) รัตภมูิ (24) 
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 3.2 ประเมินความรู้และคุณสมบัติ Smart Farmer   เทพา (50) นาหม่อม (15) 
 3.2.1 ประเมินความรู้คุณสมบัติและคัดกรองเกษตรกร ครั้งที่ 

1 
ราย 200 คลองหอยโข่ง (30) ระโนด (10)สทิง

พระ (20) 
 3.2.1 ประเมินความรู้คุณสมบัติและคัดกรองเกษตรกร ครั้งที่ 

2 
ราย -  

 3.3 ถอดองค์ความรู้เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ ราย 3  
 3.4 ติดตามและประเมินผล ราย 100  
 Yong Smart Farmer    
 - ด้านน้ าจืด  ราย 4 สิงหนคร (4) 

 - ด้านชายฝั่ง ราย -  
 โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง   แหล่งน้ าทุ่งพระยอด ม.10 ต.ล าไพล   

อ.เทพา 
 4.1 ประชมุเพ่ือจัดท าแผนการปฏบิัติงานของชุมชนในแหล่งน้ า

เป้าหมาย ประจ าปี 2563 
ฉบับ 1  

 4.2 จัดท าแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รบัผิดชอบโครงการฯ 
(กปม.1) 

ฉบับ 1  

 4.3 ติดตามการบริหารงานของธนาคาร ประจ าแหล่งน้ าอย่าง
ต่อเน่ือง 

ครั้ง 10  

 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่    
 5.1 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  กลุ่ม 120  
 5.2 การส่งเสริมองค์การความรู้  ราย 954  
 5.3 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต     
 - จ านวนกลุ่มที่สนับสนุน  กลุ่ม 120  
 - เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน  ราย 954  
 5.4 ปัจจัยการผลิตทีส่นับสนุน    
 - พันธุ์ปลากินพืช  ตัว 954,000  
 5.5 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  ราย 954  
 5.6 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด (ราย 2563)  ราย 954  
 5.7 การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด (ราย 2562)  ราย 954  
 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร    
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม     
 6.1 มาตรฐาน SL (สัตว์น้ าจืด)    ระโนด (3) ควนเนียง (3) บางกล่ า (3) 
 - ปลานิล ราย 13 นาทวี (4) สทิงพระ (1) นาทวี (1) 
    สะบ้าย้อย (2) 
 - ปลาดุก ราย 4  
 6.2 มาตรฐาน GAP ด้านน้ าจืด     
 - ปลาดุก ราย 5  
 - ปลากดเหลือง ราย 1  
 - ปลาสวยงาม ราย 1  
 6.3 มาตรฐาน GAP ด้านชายฝั่ง   จะนะ (25) 
 - ปลากะพงขาว ราย 25  
 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
   

 7.1 กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ราย 200 จะนะ/เทพา/สะบ้าย้อย อ าเภอละ 50 
ราย 
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 7.2 กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ราย 50 จะนะ/เทพา อ าเภอละ 25 ราย 
 7.3 กิจกรรมการท าประมงพ้ืนบ้าน ราย 50 จะนะ/เทพา อ าเภอละ 25 ราย 
 7.4 กิจกรรมทางเลือกอาชีพ ราย 20 นาทวี (20) 

8 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร    
 กิจกรรมส่งเสรมิและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง (การ

ส ารวจสถิติการประมง) 
ราย 3,793 เพาะเลี้ยงน้ าจืด (400) จับสัตว์น้ าจืด 

(110) กุ้งทะเล (200) ปลาน้ ากร่อย 
(220) ประมงพ้ืนบ้าน (2688) ปู
ทะเล (11) หน่วยธรุกิจ (71) ท่าขึ้นปลา
น้ าเค็ม (93) 

9 โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ราย - ยังไมม่ีรายละเอยีดการด าเนินงาน 
10 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ แห่ง 11  


