แบบ ผป 02
แบบบัญชีงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ......นครปฐม.......ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ระดับจังหวัด..........สำนักงำนประมงจังหวัดนครปฐม...........
หน่วย : บาท
เป้ำหมำย (3)
ลำดับที่
(1)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร
(2)

จำนวน หน่วยนับ หมู่ที่

แผนงาน.....ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า .....
ผลผลิต......เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ.....
1 โครงการ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน
- เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน
150
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (กพจ.)
- เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน
8
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดสวยงาม
- เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน
80
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (กพช.)
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เตรียม
3
ความพร้อมการรับรองแบบกลุ่มเตาม
มาตรฐานสากล
2 โครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
8,000
กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
และส่งเสริมช่องทางการตลาด
- ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564
1
- ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562
1

พืน้ ที่ดำเนินกำร (4)
ตำบล

อำเภอ

งบประมำณ
(5)

347,000
ราย

ทุกอ้าภอ

ราย

ทุกอ้าภอ

ราย

ทุกอ้าภอ

กลุ่ม

ตลาดจินดา สามพราน
บางเลน
บางเลน
ดอนยายหอม เมืองนครปฐม

ชุดข้อมูล/ฟาร์ม

แปลง
แปลง

ทุกอ้าภอ

ห่วยม่วง
บางหลวง

ก้าแพงแสน
บางเลน

79,000

แหล่งที่มำของ
ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณ
(7)
(6)

2

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
กระทรวง
(8)

2
พ.ย.63 -เม.ย.64
พ.ย.63 -เม.ย.64

32,000

พ.ย.63 -เม.ย.64

236,000

ต.ค.63 -ก.ย.64

4,000
4,000

ต.ค.63 -ก.ย.64
ต.ค.63 -ก.ย.64

2

240,400
35,000

พ.ย.63 -ก.ย.64

2

148,000
92,400

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
จังหวัด
(9)

ประเด็นยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด
(10)

แผนงาน.....บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร.....
ผลผลิต....-.............................
1 โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรประมง
กิจกรรม จัดระเบียบการท้าประมง
- จัดการฐานข้อมูลสถิติ
950 ตัวอย่าง
3 ครั้ง
- สร้างความรู้ความเข้าใจการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าตวบคุม ชนิดกุ้งทะเล
- สร้างความรู้ความเข้าใจการเพาะเลี้ยง
25 ครั้ง
สัตว์น้าตวบคุม ชนิดจระเข้ กุ้งก้ามแดง และ
อื่นๆ
แผนงาน.....บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก....
ผลผลิต.........-......................
1 โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ใน ศพก.
- พัฒนาแปลงเเรียนรู้ด้านการประมง
7 ศูนย์
1. ศพก.หลัก ติดตามและสนับสนุน
(งบอุดหนุน)
2. ศพก.เครือข่าย (งบอุดหนุน)
รายเดิม (6:1)
42 ศูนย์
รายใหม่ (1:1)
7 ศูนย์
7 แห่ง
- พัฒนาฐานเเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง
42 แห่ง
. จัดหาปัจจัยสนับสนุน ศูนย์เครือข่ายเดิม
(6:1)
- จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ้าศูนย์ฯ (Field Day)7 ครั้ง
700 ราย
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมง 100 ราย/
ศูนย์ฯ
2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

106,900

2

2

ทุกอ้าภอ
ทุกอ้าภอ

8,800
15,000

ม.ค -พ.ค. 64
ธ.ค.63 - มี.ค.64

ทุกอ้าภอ

4,500

ธ.ค.63 - มี.ค.64

152,000

2

2

ทุกอ้าภอ

ม.ค.-เม.ย 64

ทุกอ้าภอ

ม.ค.-เม.ย 64

ทุกอ้าภอ

ม.ค.-เม.ย 64

ทุกอ้าภอ

ม.ค.-เม.ย 64

ทุกอ้าภอ
ทุกอ้าภอ

พ.ค 64
พ.ค 64
84,000

2

กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ
ประมง
- คัดเลือกเกษตรกรเครือข่าย ส่งเสริมองค์
ความรู้ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้า
- พัฒนาผู้น้าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย
เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม

70 ราย

ทุกอ้าภอ

ม.ค.-มี.ค. 64

7 ราย
7 ครั้ง

ทุกอ้าภอ
ทุกอ้าภอ

ม.ค.-มี.ค. 64
พ.ค-มิ.ย. 64

ทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
รได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ.....
1 โครงการ พัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่
- 'ให้บริการคลีนิตเกษตรเคลื่อนที่ใน
4 ครั้ง
พระราชานุเคราะห์

รวม ..4..แผนงาน.....7.....โครงการ
หมำยเหตุ

..........

..........

7,000

1
ต.ค.63 -ก.ย. 64

ตามพื้นที่
เป้าหมายของ
จังหวัด

941,300

- โครงการ หมายถึง จ้านวนงาน/โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- จ้าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ้าปีของหน่วยงาน
3. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุม่ จังหวัด /ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

