
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

หน่วยงาน : ส านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      เป้าหมาย : 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 48 ราย  
                 2. ติดตามและแนะน าเกษตรกร จ านวน 10 ครั้ง 

กิจกรรม/งานที่จะท า แผน 

ผล 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 

นับ 

รวม
แผน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

               

1. มอบพันธุ์สัตว์น้ าและอาหารสัตว์น้ า แผน  ราย 48 - - - - - -    48   
ผล                

2. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ แผน  ราย 48          48   
ผล                

3. ติดตามและแนะน าเกษตรกร แผน  ครั้ง 10 - - - - - - - 3 2 2 3 - 
ผล                

4. รายงานผลการปฏิบัติงาน แผน  ครั้ง 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ผล                
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

หน่วยงาน : สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด 
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ       เป้าหมาย : 1. ผลิตปลาเก๋าปะการัง จ านวน 1,000 ตัว  
             2. ติดตามและแนะน าเกษตรกร จ านวน 10 ครั้ง 

กิจกรรม/งานที่จะท า แผน 

ผล 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 

นับ 

รวมแผน แผนการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
กิจกรรม การผลิตและเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ า
ชายฝั่งและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง 

               

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง 
    (ปลาเก๋าปะการัง ปลากะรังหงส์) 

แผน  ราย 1,000     500     500   
ผล                
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ            2. ติดตามและแนะน าเกษตรกร จ านวน 10 ครั้ง 

กิจกรรม/งานที่จะท า แผน 

ผล 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 

นับ 

รวมแผน แผนการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
กิจกรรม สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
           ปลาทะเลหายากในแนวปะการัง 

               

1. รวบรวมพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต แผน  ตัว 2,000 100 100 100 300 200 200 200 300 300 200 -  
ผล                

2. ศึกษาและสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ปลาทะเลหายากในแนวปะการัง 

แผน  ครั้ง 12  2 1 1 1 1 1 1 1 1 2  
ผล                
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ            2. ติดตามและแนะน าเกษตรกร จ านวน 10 ครั้ง 

กิจกรรม/งานที่จะท า แผน 

ผล 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 

นับ 

รวมแผน แผนการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
กิจกรรม การผลิตและเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ า
ชายฝั่งและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง 

               

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง  
    (ปลากะรังและปลาการ์ตูน) 

แผน  ตัว 2,000 100 100 100 300 200 200 300 300 200 200 - - 
ผล  ตัว              
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ           2. ติดตามและแนะน าเกษตรกร จ านวน 10 ครั้ง 

กิจกรรม/งานที่จะท า แผน 

ผล 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย 

นับ 

รวมแผน แผนการปฏิบัติงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
กิจกรรม จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

               

1 ศึกษาและส ารวจและรวบรวบพันธุ์
ปูแม่ฟ้าหลวงและสัตว์น้ าประจ าถิ่น 

  แห่ง 1          1   
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