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แผน

ผล
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
1.โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
   กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กพจ.         12,000 ฟาร์ม 40
      - คัดเลือกเกษตรกร ฟาร์ม แผน 40

ผล 40
      - เตรียมความพร้อมเกษตรกรให้พร้อมรับการตรวจประเมิน
มาตรฐาน

ฟาร์ม
แผน

40

ผล 0
2.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองSmart Farmer
   กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer กนป.         57,500 ราย 200
    - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สร้างการรับรู้) คร้ัง แผน 4

ผล
     - คัดเลือกและเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเข้ารับการ
ฝึกอบรม

ราย
แผน

200

ผล
     - ประเมินความรู้และคุณสมบัติและคัดกรอง Smart Farmer 
คร้ังท่ี 1

ราย
แผน

200

ผล
     - ประเมินความรู้และคุณสมบัติและคัดกรอง Smart Farmer 
คร้ังท่ี 2

ราย
แผน

200

ผล
     - ถอดองค์ความรู้เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ ราย แผน 3

ผล
     - ติดตามและประเมินผล คร้ัง แผน 22

ผล
3.โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
     กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม กนป.         64,500 แห่ง แผน 1

ผล
     - จัดท้าแผนการปฏิบัติงานประจ้าแหล่งน้้าประจ้าปี 2561 ฉบับ แผน 1

ผล

     - เตรียมแหล่งน้้าและสร้างอาหารธรรมชาติหลังจากจับปลา คร้ัง แผน 1

1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีส านักงาน/ประมงอ าเภอ = 14,400 บาท

3. กันค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารประเมินความรู้/ถอดองค์ความรู้

เป็นเงิน = 15,000 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีต้องกันเงิน= 1+2+3

เป็นเงิน 31,800 บาท
เหลือใช้จ่ายส านักงาน 25,700 บาท

1. บ/ล กลุ่มฯ 4 ราย 10 วันฯ ละ 240บาท
เป็นเงิน = 9,600 บาท

2. บ/ล ปอ. 3 รายฯละ 10 วันฯ ละ 240บาท

เป็นเงิน = 7,200 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมสัมมนาโครงการฯ 
โรงแรมเดอะเปียโนรีสอร์ต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันท่ี 15-17 พฤศจิกายน 2560 ใบส าคัญค่าใช้จ่าย 10,640 บาท

เหลือใช้จ่ายส านักงาน 1,360 บาท

   เป้าหมายรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานส านักงานประมงจังหวัดล าพูน

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด
หน่วยงาน

หลัก
งบประมาณ

หน่วย
นับ

เป้าหมาย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ



ผล
     - ติดตามผลการด้าเนินงาน(แบ่งปัน แลกเปล่ียน ยืม คืน) คร้ัง แผน 10
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แผน

ผล
ผล

4.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กนป.       203,200 

     - พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์หลัก(งบอุดหนุน)          20,000 แห่ง แผน 8
ผล

     - พัฒนาฐานเรียนรู้          16,000 แห่ง แผน 8
ผล

     - พัฒนาแปลงเครือข่ายใหม่(งบอุดหนุน)          40,000 แห่ง แผน 24
ผล

     - พัฒนาแปลงเครือข่ายรายเก่า      31, 200 แห่ง แผน 8
ผล

     - ร่วมจัดงาน field day 24,000 ราย แผน 1,600
ผล

     - ถ่ายทอดเทคโนโลยี 24,000 ราย แผน 8
ผล

5.โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ราย
    กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง Zoning by Agri-map กนป. 2,010 ราย แผน 7

ผล
      - คัดเลือกเกษตรกร ราย แผน 7

ผล
      - ส้ารวจข้อมูลของเกษตรกรตามแบบ zoning 01 ราย แผน 7

ผล
      - ติดตามผลการด้าเนินงาน ราย แผน 7

ผล
6. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง กนป.         24,710 ราย 21
      - รับสมัครเกษตรกร ราย แผน 21

ผล
      - จัดพบปะและสร้างการรับรู้ คร้ัง แผน

ผล

2. ค่าอหารกลางวันในการจัดพบปะ/ประชุมช้ีแจง = 4,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการจัดประชุม/พบปะ = 1,400 บาท
4. กันค่าปัจจัยการผลิตรายละ 200 บาท = 4,200 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีต้องกันเงิน= 1+2+3+4

1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีส านักงาน/ประมงอ าเภอ = 10,800 บาท

1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีส านักงาน/ประมงอ าเภอ = 1,920 บาท
เหลือใช้จ่ายส านักงาน 90 บาท

5. กันงบถ่ายทอดเทคโนโลยี = 24,000 บาท
6. กันค่าวัสดุในการออกร่วมงาน field day = 16,000

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีต้องกันเงิน= 1+2+3+4+5+6
เป็นเงิน 174,560 บาท

เหลือใช้จ่ายส านักงาน 28,640 บาท

1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีส านักงาน/ประมงอ าเภอ = 23,760 บาท
2. กันงบอุดหนุน = 60,000 บาท
3. ปัจจัยการผลิตศูนย์เครือข่ายเก่า =31,200 บาท
4. กันงบพัฒนาฐานเรียนรู้ = 16,000 บาท

หน่วยงานส านักงานประมงจังหวัดล าพูน

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด
หน่วยงาน

หลัก
งบประมาณ

หน่วย
นับ

เป้าหมาย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

   เป้าหมายรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผน

ผล
      - สนับสนุนองค์ความรู้ ราย แผน

ผล
      - สนับสนุนปัจจัยการผลิตเท่าท่ีจ้าเป็น ราย แผน

ผล
      - ติดตามตรวจเย่ียม ราย แผน

ผล
      - ประเมินผล ฉบับ แผน

ผล
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
7.โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
    กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า ศทส         16,900 ฟาร์ม 2600
      - ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า ฟาร์ม แผน 2,600

ผล
      - สร้างรูปแปลงเน้ือท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า(Polygon) ฟาร์ม แผน 650

ผล
      - ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า ฟาร์ม แผน 1,348

ผล
แผนงาน: พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ราย 10
ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพด้านการประมง ราย 40
8. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี กคพ         20,000 คร้ัง 4
     - ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห คร้ัง แผน 4

ผล
     - เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ราย แผน 125

ผล
9. โครงการคลินิกเกษตรสมบูรณ์ กคพ         21,960 ราย แผน 20

ผล
     - คัดเลือกเกษตรกร ราย แผน 20

ผล
     - สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย แผน 20

ผล
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1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีส านักงาน/ประมงอ าเภอ = 3,600 บาท
2. ค่าปัจจัยการผลิตรายละ 800 บาท = 16,000 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีต้องกันเงิน= 1+2
เป็นเงิน 19,600 บาท

เหลือใช้จ่ายส านักงาน 2,360 บาท

1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีส านักงาน/ประมงอ าเภอ = 11,040 บาท
2. ค่าวัสดุการเกษตรในการออกให้บริการ = 6,000 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีต้องกันเงิน= 1+2
เป็นเงิน 17,040 บาท

เหลือใช้จ่ายส านักงาน 2,060 บาท

เหลือใช้จ่ายส านักงาน 2,500 บาท
1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีส านักงาน/ประมงอ าเภอ = 14,400 บาท

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด
หน่วยงาน

หลัก
งบประมาณ

หน่วย
นับ

เป้าหมาย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

   เป้าหมายรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานส านักงานประมงจังหวัดล าพูน



แผน

ผล
ผล

      - จัดประชุมช้ีแจง/จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นของเกษตรกร(สส1.) ราย แผน 150
ผล

      - ติดตามประเมินผล/บันทึกการตรวจเย่ียม และติดตามผล(สส.3) ราย แผน 150
ผล

      - บันทึกผลการปฏิบัติงานตามแบบกปม.1 ลงระบบงานในเว็บไซต์ ราย แผน 150
ผล

      - บันทึกข้อมูลผลผลิตและรายได้(ตามแบบ สส2.)ลงระบบงานในเว็บไซต์ ราย แผน 150
ผล

11.โครงการประมงอาสา กนป.         55,160 ราย 30
      - คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ราย แผน 30

ผล
      - ฝึกอบรมหลักสูตรประมงอาสา ราย แผน 30

ผล
      - ติดตามประเมินผล (3 คร้ัง/ราย) คร้ัง แผน 90

ผล
      - คัดเลือกประมงอาสาดีเด่นระดับจังหวัด ราย แผน 1

ผล
แผนงาน:ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาพอเพียง
โครงการการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ กคพ
กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
11.โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าแม่อาวฯ จังหวัดล าพูน       332,000 
       (1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย แผน 200

ผล
             - เล้ียงปลากินพืชในบ่อดิน ราย แผน 50

ผล
             - การเล้ียงปลาดุกในบ่อพลาสติก ราย แผน 150

ผล
       (2) กิจกรรมประมงโรงเรียน แห่ง แผน 6

ผล
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   เป้าหมายรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. กันค่าปัจจัยการผลิต เป็นเงิน = 235,200 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีต้องกันเงิน= 1+2+3

เป็นเงิน 291,200 บาท
เหลือใช้จ่ายส านักงาน 40,800 บาท

1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีส านักงาน/ประมงอ าเภอ = 14,400 บาท
2. อบรมเกษตรกร คณะกรรมการแหล่งน้ าและคณะกรรมการประมง รร. 
     จ านวน 332 ราย ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน = 41,600 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีต้องกันเงิน= 1+2
เป็นเงิน 53,340 บาท

เหลือใช้จ่ายส านักงาน 1,820 บาท

                                                                                                                                                                     

1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีส านักงาน/ประมงอ าเภอ = 10,080 บาท
2. ประชุมสัมมนาประมงอาสา = 43,260 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมช้ีแจง = 26,010 บาท
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีต้องกันเงิน= 1+2

เป็นเงิน 107,610 บาท
เหลือใช้จ่ายส านักงาน 72,390 บาท

   เป้าหมายรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานส านักงานประมงจังหวัดล าพูน

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด
หน่วยงาน

หลัก
งบประมาณ

หน่วย
นับ

เป้าหมาย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ



แผน

ผล
       (4) กิจกรรมฝึกอบรม ราย แผน 320

ผล
แผนงานสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

    งานควบคุมการท้าประมง แผน

ผล

     - ออกอาญาบัตรและใบอนุญาตต่างๆ ฉบับ แผน

ผล

     - ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง คร้ัง แผน

ผล
แผนงาน/โครงการท่ีได้รับงบประมาณจากแหล่งอ่ืน
12.โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน
     โครงการขับเคล่ือนขยายผลการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดล าพูน
       กิจกรรมการเล้ียงกบแบบก่ึงธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด       587,760 ราย 300
        - อบรมความรู้ ราย แผน 300

ผล
        - สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย แผน 300

ผล
        - ติดตามและแนะน้าเกษตรกร คร้ัง แผน 10

ผล

เหลือใช้จ่ายส านักงาน 3,000 บาท

คืนเงิน = 12,000 บาท เหลือค่าปัจจัย

1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีส านักงาน/ประมงอ าเภอ = 5,760 บาท
2. กันค่าปัจจัยการผลิต = 492,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตรกร = 75,000

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีต้องกันเงิน= 1+2+3
เป็นเงิน 572,760 บาท

หน่วยงานส านักงานประมงจังหวัดล าพูน

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด
หน่วยงาน

หลัก
งบประมาณ

หน่วย
นับ

เป้าหมาย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


