
แผน
ผล

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
1.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
1.เตรียมความพร้อมเกษตรกรและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กมป.          14,000 บาท
   1.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด กพส. 40 ฟาร์ม 
      - คัดเลือกเกษตรกร กพส. 40 ฟาร์ม แผน 40

ผล 40
      - เตรียมความพร้อมเกษตรกรให้พร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐาน กพส. 40 ฟาร์ม แผน 40

ผล 40
  1.2 รับการตรวจประเมิน ศพจ.ลพ. 40 ฟาร์ม แผน 40

ผล 40
2.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ืองSmart Farmer
   กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer กนป.          45,000 บาท
     1. รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม กพส.               200 ราย
     2. เสริมสร้างความรู้และคุณสมบัติและคัดกรอง Smart Farmer คร้ังท่ี 1
        2.1 อบรม/ถ่ายทอดความรู้พ่ือพัฒนา Smart Farmer คร้ังท่ี 1 ศพจ.ลพ.               200 ราย

        2.2 เพ่ิมพูนองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ศพจ.ลพ.                 80 ราย
        2.3 ประเมินความรู้และคัดกรอง Smart Farmer คร้ังท่ี 1 กพส/ปอ               200 ราย
        2.4 ประเมินความรู้และคัดกรอง Smart Farmer คร้ังท่ี 2 กพส/ปอ                 80 ราย
        2.6 ถอดองค์ความรู้เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ กพส/ปอ                   3 ราย
        2.7 ติดตามและประเมินผล กพส/ปอ                 10 คร้ัง
3.โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
     1. กิจกรรม: จัดต้ังธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง กบจ/ปอ        285,000 บาท
1. จัดต้ังกลไกความร่วมมือ การประสานงานระหว่างท้องถ่ินและสนับสนุนการพัฒนาฯ
            1.1 คัดเลือกพ้ืนท่ีแหล่งน้้าเป้าหมาย กบจ/ปอ                   1 แห่ง
            1.2 ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ กบจ/ปอ                   1 แห่ง
            1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการธนาคาร และก้าหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ กบจ/ปอ                   1 แห่ง
            1.4 ติดตามความก้าวหน้าของการด้าเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเน่ือง กบจ/ปอ                 10 คร้ัง
2. เตรียมความพร้อมในการด้าเนินโครงการฯ มีการเก็บข้อมูลแหล่งน้้าเป้หมาย
            2.1 ส้ารวจและส่งข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งน้้าเป้าหมาย กบจ/ปอ                   1 ฉบับ
            2.2 จัดท้าแผนการใช้จ่ายเงินงบอุดหนุน กบจ/ปอ                   1 แห่ง
3. ชุมชนด้าเนินกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้า ภายใต้แผนปฏิบัติการ
            3.1 ชุมชนด้าเนินกิจกรรมตามแผน (ใช้เงินงบอุดหนุน) ดังน้ี กบจ/ปอ               100 %
            3.1.1 ให้ความรู้แก่ชุมชนและเตรียมแหล่งน้้าและเพ่ิมอาหารธรรมชาติ กบจ/ปอ                   2 คร้ัง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการการด้าเนินงานธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง
            4.1 ประชุมเพ่ือก้าหนดกฎระเบียบธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง กบจ/ปอ                   1 แห่ง
            4.2 รับสมัครสมาชิกธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง กบจ/ปอ                 30 ราย
            4.3 สมาชิกธนาคารมีการแลกเปล่ียน ยืม ปัจจัยการผลิตและผลผลิต กบจ/ปอ                   5 คร้ัง
5. การรายงานและเผยแพร่ผลการด้าเนินโครงการ
            5.1. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการประจ้าปี กบจ/ปอ                   1 ฉบับ
2. กิจกรรม: ติดตามธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงแห่งเก่า ปี 2560
    1. จัดท้าแผนการปฏิบัติงานประจ้าปี 2562 กบจ/ปอ                   1 คร้ัง
    2. ติดตามการด้าเนินงานธนาคารประจ้าแหล่งน้้าอย่างต่อเน่ือง กบจ/ปอ                 10 คร้ัง
4.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 เป้าหมายรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด
หน่วยงาน

หลัก
จ านวน เงิน/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ



แผน
ผล

 เป้าหมายรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด
หน่วยงาน

หลัก
จ านวน เงิน/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

    กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง กคพ. 204,000 บาท
    1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงในศูนย์หลัก(งบอุดหนุน) กพส/ปอ          20,000 แห่ง 8
    2. พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงในศูนย์เครือข่ายรายใหม่(งบอุดหนุน) กพส/ปอ          40,000 แห่ง 8
    3. พัฒนาฐานเรียนรู้ และหลักสูตรด้านการประมง กพส/ปอ                   8 แห่ง
    4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร(200 ราย/ศพก.) กพส/ปอ            1,600 ราย
    5. ร่วมจัดกิจกรรมวัน field day กพส/ปอ                   8 คร้ัง
    6. พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายรายเก่า กพส/ปอ                 32 ศูนย์
    7. สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาลและ COO กพส/ปอ                   8 คร้ัง
5.โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)
    กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง Zoning by Agri-map กนป. 1,100 บาท
    - ติดตามผลการด้าเนินงาน ปี 2561 กพส/ปอ 3 คร้ัง

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน
    กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง กคพ.        152,300 บาท
1. ติดตามและประเมินผลเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ(รายเดิม 2561)               353 ราย
2. ส่งเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรกลาง) กพส/ปอ                 21 ราย
3. ส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเล้ียง(สนับสนุนปัจจัยการผลิต) ศพจ.ลพ.               353 ราย
   3.1 ติดตามและส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า(รายใหม่) ราย
7. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
    กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง กนป.            7,900 บาท
   กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง ปจ.สนง.        450,615 บาท
   กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง กบม.          63,850 บาท

จดทะเบียนผู้ท้าการประมง                   8 ราย
จัดท้าพิกัดเขตพ้ืรท่ีรักษาฯ                 15 แห่ง

ก้ากับการดูแลสัตว์น้้าควบคุม                   6 คร้ัง
ประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัด กบม.                   1 คร้ัง

8. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
    กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปจ.สนง.        110,000 บาท

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
9.โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
  1.  กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า ศทส            9,000 บาท
      1.1 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า            2,559 ฟาร์ม
      1.2 สร้างรูปแปลงเน้ือท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า(Polygon)            2,559 ฟาร์ม
 2. ติดตามและประเมินผล ฟาร์ม
แผนงาน: พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
10.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประมง



แผน
ผล

 เป้าหมายรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด
หน่วยงาน

หลัก
จ านวน เงิน/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

    กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า ปจ.สนง.          79,000 บาท
แผนงาน:ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาพอเพียง
11.โครงการการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ กคพ        195,000 บาท
      กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ
      ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ราย
      1.1 การเล้ียงปลาดุกในบ่อพลาสติก               200 ราย
      1.2 กิจกรรมประมงโรงเรียน                   6 แห่ง
      1.3  กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้้า                   6 แห่ง
      1.4 กิจกรรมฝึกอบรม               320 ราย
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
12.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตร กคพ.        575,000 บาท
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง               230 ราย
         1.1 ประชุมช้ีแจง 6/230 คร้ัง/ราย
         1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต               230 ราย
         1.3 ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินงาน                   2 คร้ัง

แผนงาน:พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  งบจังหวัด
13.โครงการขับเคล่ือนขยายผลการด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริด้าน
การเกษตร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       679,100 บาท

     1. กิจกรรมเล้ียงกบ               353 ราย
         1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงกบในกระชังบก/สาธิต 2/353 คร้ัง/ราย
         1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต(กระชัง พันธ์ุกบ อาหารกบเล็ก)               353 ราย
         1.3 ติดตามและประเมินการด้าเนินโครงการและจัดท้ารายงาน                   6 คร้ัง


