แผนขับเคลื่อนนโยบาย กษ.
โครงการ เกษตรทฤษฏีใหม่
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/องค์กำรสะพำนปลำ
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐
กิจกรรม
- ดำเนินกำรสนับสนุนประสำนงำน

เป้าหมาย
ทั้งปี

หน่วยนับ
รำย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
องค์กำร
สะพำนปลำ

แผน/
ผล

เป้าหมายการดาเนินงาน
องค์กำรสะพำนปลำ โดยสำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงหัวหินและปรำณบุรี ได้
ดำเนินกำรตำมโครงกำรเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกับสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรับผิดชอบดูแลเกษตรกร จำนวน ๓ รำย ดังนี้
๑. นำยวุฒินันท์ อยู่คง บ้ำนเลขที่ ๓๐๓ หมู่ ๓ ตำบลวังพงศ์ อำเภอปรำณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. นำยจรูญ ไพร่แก้ว บ้ำนเลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ตำบลวังพงศ์ อำเภอปรำณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. นำยสันติ ทองคำ บ้ำนเลขที่ ๓๖๘/๒ หมู่ ๓ ตำบลวังพงศ์ อำเภอปรำณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งเกษตรกรได้ดำเนินกำรโครงกำรเกษตรด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่) และต้น
กล้ำพันธุ์ไม้ โดยสำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงหัวหินและปรำณบุรีดำเนิน กำรเป็น
หน่วยงำนสนับสนุนประสำนงำนดูงำนร่วมกับเกษตรกรทั้ง ๓ รำย เรียบร้อยแล้ว

แผนขับเคลื่อนนโยบาย กษ.
โครงการ มำตรฐำนสินค้ำเกษตร
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐
กิจกรรม
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน

เป้าหมาย
ทั้งปี
จำนวนสะพำนปลำ

๒. ประกวดรำคำ

และท่ำเทียบ

๓. จัดทำสัญญำ

เรือประมงที่ได้รับ

คุณภำพสินค้ำสู่มำตรฐำนท่ำเทียบเรือประมงชุมพร ตำมคำสั่งองค์กำรสะพำน

๔. ดำเนินกำร

กำรปรับปรุงโครง

ปลำ ที่ ๒๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙

สร้ำงพื้นฐำนและ

หน่วย
นับ
แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
องค์กำร
สะพำนปลำ

แผน/
ผล

เป้าหมายการดาเนินงาน
● โครงกำรก่อสร้ำงโรงคลุมและลำนจอดรถท่ำเทียบเรือประมงชุมพร
- แต่ ง ตั้ งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่ อ สร้ ำ งโครงกำรพั ฒ นำ

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และร่ำงเอกสำร

สิ่งอำนวยควำม

กำรประกวดรำคำโครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำสู่มำตรฐำนท่ำเทียบเรือประมง

สะดวกให้ได้มำตร-

ชุม พร ตำมค ำสั่ งองค์ กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๒๑/๒๕๕๙ ลงวัน ที่ ๑๗ ตุ ล ำคม

ฐำน

๒๕๕๙
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรประกวดรำคำโครงกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพสิ น ค้ ำ สู่
มำตรฐำนท่ำเที ยบเรือประมงชุมพร ตำมคำสั่ งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๒๒/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๕๙
- สำรวจออกแบบและประเมินค่ำก่ อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมประชุม
คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงฯ และคณะกรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของ
งำน (TOR) และร่ำงเอกสำรกำรประกวดรำคำฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๙

๒
กิจกรรม

เป้าหมาย
ทั้งปี

หน่วย
นับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผน/
ผล

เป้าหมายการดาเนินงาน
- แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ ำ งและผู้ ค วบคุ ม งำนโครงกำรพั ฒ นำ
คุณภำพสินค้ำสู่มำตรฐำนท่ำเทียบเรือประมงชุมพร ตำมคำสั่งองค์กำรสะพำน
ปลำ ที่ ๒๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๙
- ประกำศองค์ ก ำรสะพำนปลำ เรื่ อ ง ประกวดรำคำจ้ ำงด้ ว ยวิ ธี ก ำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์จ้ำงเหมำโครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำนท่ำเทียบ
เรือประมงชุมพร ลงวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๙
- แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่สั งเกตกำรณ์ ป ระมูล จ้ำงเหมำโครงกำรพัฒ นำคุณ ภำพ
สินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำนท่ำเทียบเรือประมงชุมพร ตำมคำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ
ที่ ๒๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
- เสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
- ประกำศรำยชื่อผู้ ช นะกำรเสนอรำคำจ้ำงโครงกำรพัฒ นำคุณ ภำพสิ นค้ำ
เกษตรสู่มำตรฐำนท่ำเทียบเรือประมงชุมพร
- บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงกำรฯ ดำเนินกำรจัดทำสัญญำ เมื่อวันที่ ๒๖
ธันวำคม ๒๕๕๙
- บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงกำรฯ ดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมงวดงำนที่ ๑

๓
กิจกรรม

เป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงาน แผน/
ทั้งปี
รับผิดชอบ ผล

เป้าหมายการดาเนินงาน
● โครงกำรพัฒนำเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ำยสัตว์น้ำ
๑) ประเภทเครื่องล้างกระบะ
- แต่ งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงครุภั ณ ฑ์ ป ระเภทเครื่องล้ ำงกระบะ ตำมคำสั่ ง
องค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๑๘๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๙
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำ
จัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์เครื่องล้ำงกระบะ ตำมคำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔
กันยำยน ๒๕๕๙
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดรำคำจัดซื้อครุภัณ ฑ์เครื่องล้ ำงกระบะ ตำมคำสั่ งองค์กำร
สะพำนปลำ ที่ ๒๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙
- ประชุมคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงฯ และคณะกรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน
(TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำฯ เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องล้ำงกระบะ ตำมคำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่
๒๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙
- ประกำศองค์กำรสะพำนปลำ เรื่อง ประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้ำงกระบะ เพื่อใช้งำนที่
สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ ด้วยวิธีกำรทำง

๔
กิจกรรม

เป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงาน แผน/
ทั้งปี
รับผิดชอบ ผล

เป้าหมายการดาเนินงาน
อิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙
- ประกำศยกเลิกประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์เครื่ องล้ำงกระบะ เพื่อใช้งำนที่สะพำนปลำและท่ำ
เทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๙
เนื่องจำกไม่มีผู้สนใจ
- ประกำศประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้ำงกระบะเพื่ อใช้งำนที่สะพำนปลำและท่ำเทียบ
เรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน
๒๕๕๙
- ประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรเสนอรำคำซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้ำงกระบะเพื่อใช้งำนที่สะพำนปลำ
และท่ำเทียบเรือประมง ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙
- บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงกำรฯ ดำเนินกำรจัดทำสัญญำ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๙
- บริ ษั ท ฯ ผู้ ได้ สิ ท ธิ ด ำเนิ น กำรจั ด ส่ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ต ำมหน่ ว ยงำนสะพำนปลำและท่ ำ เที ย บ
เรือประมง
๒) ประเภทรถยกไฟฟ้า (Forklift Truck)
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงครุภัณฑ์ประเภทรถยกไฟฟ้ำ (Forklift
Truck) ตำมคำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๑๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๙
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำ
จัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้ำ (Forklift Truck) ตำมคำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๑๙๗/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๕๙

๕
กิจกรรม

เป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงาน แผน/
ทั้งปี
รับผิดชอบ ผล

เป้าหมายการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดรำคำจัดซื้อครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้ำ (Forklift Truck) ตำมคำสั่ง
องค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙
- ประชุมคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงฯ และคณะกรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน
(TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำฯ เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้ำ (Forklift Truck) ตำมคำสั่งองค์ กำร
สะพำนปลำ ที่ ๒๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙
- ประกำศองค์กำรสะพำนปลำ เรื่อง ประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้ำ (Forklift Truck)
เพื่อใช้งำนที่สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม
๒๕๕๙
- แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่สังเกตกำรณ์ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้ำ (Forklift Truck) ตำมคำสั่ง
องค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
- ประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรเสนอรำคำซื้อครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้ำ (Forklift Truck) เพื่อใช้งำนที่สะพำน
ปลำและท่ำเทียบเรือประมง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
- บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงกำรฯ ดำเนินกำรจัดทำสัญญำ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน
๒๕๕๙
- บริษั ท ฯ ผู้ ได้ สิ ท ธิ ด ำเนิ น กำรจั ด ส่ งครุภั ณ ฑ์ ต ำมหน่ ว ยงำนสะพำนปลำและท่ ำเที ย บ
เรือประมง

๖
กิจกรรม

เป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงาน แผน/
ทั้งปี
รับผิดชอบ ผล

เป้าหมายการดาเนินงาน
๓) ประเภทรถเข็น (สแตนเลส) และโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้า (สแตนเลส)
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงครุภัณฑ์ประเภทรถเข็นสแตนเลสและโต๊ะคัดเลือก
สัตว์น้ำ ตำมคำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๑๘๕/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๙
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำ
จัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์รถเข็นสแตนเลสและโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ำ ตำมคำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่
๑๙๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๕๙
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดรำคำจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นสแตนเลสและโต๊ะคัดเลือกสัตว์
น้ำ ตำมคำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙
- ประชุมคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงฯ และคณะกรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน
(TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำฯ เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙
- แต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจรับ ครุภั ณ ฑ์ รถเข็ น (สแตนเลส) และโต๊ ะคั ดเลื อกสั ตว์น้ ำ
(สแตนเลส) ตำมคำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙
- ประกำศองค์ ก ำรสะพำนปลำ เรื่อง ประกวดรำคำซื้อ ครุภั ณ ฑ์ (สแตนเลส) และโต๊ ะ
คัดเลือกสัตว์น้ำ (สแตนเลส) เพื่อใช้งำนที่สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำน
ปลำ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙
- แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่สังเกตกำรณ์ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถเข็น (สแตนเลส) และโต๊ะคัดเลือกสัตว์
น้ำ (สแตนเลส) ตำมคำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
- ประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรเสนอรำคำซื้อครุภัณฑ์รถเข็น (สแตนเลส) และโต๊ะคัดเลือกสัตว์
น้ำเพื่อใช้งำนที่สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
- บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงกำรฯ ดำเนินกำรจัดทำสัญญำ เมื่อวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๙

๗
กิจกรรม

เป้าหมาย หน่วยนับ หน่วยงาน แผน/
ทั้งปี
รับผิดชอบ ผล

เป้าหมายการดาเนินงาน
- บริษั ท ฯ ผู้ ได้ สิ ท ธิ ด ำเนิ น กำรจั ด ส่ งครุภั ณ ฑ์ ต ำมหน่ ว ยงำนสะพำนปลำและท่ ำเที ย บ
เรือประมง
● โครงกำรปรับปรุงสุขอนำมัยท่ำเทียบเรือประมงระนอง
- บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงกำรฯ ดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมงวดงำนที่ ๑๐
- บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงกำรฯ จัดส่งงวดงำนที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๐
- บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิดำเนินโครงกำรฯ รับเงินค่ำก่อสร้ำงงวดงำนที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มกรำคม
๒๕๖๐

