
แผนขับเคลื่อนนโยบาย กษ. 
โครงการ เกษตรทฤษฏีใหม่ 

หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/องค์กำรสะพำนปลำ 
ข้อมูล ณ วันที ่๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

 
กิจกรรม เป้าหมาย 

ทั้งปี 
หน่วยนับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
แผน/ 
ผล 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

- ด ำเนินกำรสนับสนุนประสำนงำน  รำย องค์กำร 
สะพำนปลำ 

 องค์กำรสะพำนปลำ โดยส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงหัวหินและปรำณบุรี ได้

ด ำเนินกำรตำมโครงกำรเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกับส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรับผิดชอบดูแลเกษตรกร จ ำนวน ๓ รำย ดังนี้ 

๑. นำยวุฒินันท์ อยู่คง บ้ำนเลขท่ี ๓๐๓ หมู่ ๓ ต ำบลวังพงศ์ อ ำเภอปรำณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๒. นำยจรูญ ไพร่แก้ว บ้ำนเลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๓ ต ำบลวังพงศ์ อ ำเภอปรำณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๓. นำยสันติ ทองค ำ บ้ำนเลขที่ ๓๖๘/๒ หมู่ ๓ ต ำบลวังพงศ์ อ ำเภอปรำณ

บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ซ่ึงเกษตรกรได้ด ำเนินกำรโครงกำรเกษตรด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่) และต้น

กล้ำพันธุ์ไม้ โดยส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงหัวหินและปรำณบุรีด ำเนินกำรเป็น

หน่วยงำนสนับสนุนประสำนงำนดูงำนร่วมกับเกษตรกรทั้ง ๓ รำย เรียบร้อยแล้ว 

  
 
 



แผนขับเคลื่อนนโยบาย กษ. 
โครงการ มำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 
ข้อมูล ณ วันที ่๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

 
กิจกรรม เป้าหมาย 

ทั้งปี 
หน่วย
นับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

แผน/ 
ผล 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะท ำงำน 

๒. ประกวดรำคำ 

๓. จัดท ำสัญญำ 

๔. ด ำเนินกำร 

จ ำนวนสะพำนปลำ

และท่ำเทียบ 

เรือประมงที่ได้รับ

กำรปรับปรุงโครง 

สร้ำงพ้ืนฐำนและ 

สิ่งอ ำนวยควำม 

สะดวกใหไ้ด้มำตร- 

ฐำน 

แห่ง องค์กำร 
สะพำนปลำ 

 ● โครงกำรก่อสร้ำงโรงคลุมและลำนจอดรถท่ำเทียบเรือประมงชุมพร 

    - แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำ

คุณภำพสินค้ำสู่มำตรฐำนท่ำเทียบเรือประมงชุมพร ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำน

ปลำ ที่ ๒๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ 

    - แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และร่ำงเอกสำร

กำรประกวดรำคำโครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำสู่มำตรฐำนท่ำเทียบเรือประมง

ชุมพร ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลำคม 

๒๕๕๙ 

    - แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดรำคำโครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำสู่

มำตรฐำนท่ำเทียบเรือประมงชุมพร ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๒๒/

๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

    - ส ำรวจออกแบบและประเมินค่ำก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมประชุม

คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงฯ และคณะกรรมกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของ

งำน (TOR) และร่ำงเอกสำรกำรประกวดรำคำฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๙ 



 
กิจกรรม เป้าหมาย 

ทั้งปี 
หน่วย
นับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

แผน/ 
ผล 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

          - แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำนโครงกำรพัฒนำ

คุณภำพสินค้ำสู่มำตรฐำนท่ำเทียบเรือประมงชุมพร ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำน

ปลำ ที่ ๒๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

     - ประกำศองค์กำรสะพำนปลำ เรื่อง ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส์จ้ำงเหมำโครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำนท่ำเทียบ

เรือประมงชุมพร ลงวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

     - แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่สังเกตกำรณ์ประมูลจ้ำงเหมำโครงกำรพัฒนำคุณภำพ

สินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำนท่ำเทียบเรือประมงชุมพร ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ 

ที่ ๒๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 

     - เสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 

     - ประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรเสนอรำคำจ้ำงโครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ

เกษตรสู่มำตรฐำนท่ำเทียบเรือประมงชุมพร 

        - บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิด ำเนินโครงกำรฯ ด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำ เมื่อวันที่ ๒๖ 

ธันวำคม ๒๕๕๙ 

     - บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิด ำเนินโครงกำรฯ ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมงวดงำนที่ ๑ 

 
 
 

๒ 



 
กิจกรรม เป้าหมาย 

ทั้งปี 
หน่วยนับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
แผน/ 
ผล 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

     ● โครงกำรพัฒนำเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ำยสัตว์น้ ำ 

    ๑) ประเภทเครื่องล้างกระบะ 

         - แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงครุภัณฑ์ประเภทเครื่องล้ำงกระบะ ตำมค ำสั่ง

องค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๑๘๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

         - แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำ

จัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์เครื่องล้ำงกระบะ ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ 

กันยำยน ๒๕๕๙ 

         - แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดรำคำจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้ำงกระบะ ตำมค ำสั่งองค์กำร

สะพำนปลำ ที่ ๒๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

         - ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงฯ และคณะกรรมกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน 

(TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำฯ เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

         - แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องล้ำงกระบะ ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ 

๒๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

         - ประกำศองค์กำรสะพำนปลำ เรื่อง ประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้ำงกระบะ เพื่อใช้งำนที่

สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ ด้วยวิธีกำรทำง 

 

 

 

๓ 



 
กิจกรรม เป้าหมาย 

ทั้งปี 
หน่วยนับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
แผน/ 
ผล 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

     อิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

         - ประกำศยกเลิกประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้ำงกระบะ เพ่ือใช้งำนที่สะพำนปลำและท่ำ

เทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

เนื่องจำกไม่มีผู้สนใจ 

         - ประกำศประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้ำงกระบะเพ่ือใช้งำนที่สะพำนปลำและท่ำเทียบ

เรือประมงขององค์กำรสะพำนปลำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน 

๒๕๕๙ 

         - ประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรเสนอรำคำซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้ำงกระบะเพ่ือใช้งำนที่สะพำนปลำ

และท่ำเทียบเรือประมง ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙ 

               - บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิด ำเนินโครงกำรฯ ด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

             - บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิด ำเนินกำรจัดส่งครุภัณฑ์ตำมหน่วยงำนสะพำนปลำและท่ำเทียบ

เรือประมง 

    ๒) ประเภทรถยกไฟฟ้า (Forklift Truck) 

        - แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงครุภัณฑ์ประเภทรถยกไฟฟ้ำ (Forklift 

Truck) ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๑๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๙                   

       - แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำ 

จัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้ำ (Forklift Truck) ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๑๙๗/๒๕๕๙ 

ลงวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๕๙ 

๔ 



 
กิจกรรม เป้าหมาย 

ทั้งปี 
หน่วยนับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
แผน/ 
ผล 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

              - แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดรำคำจัดซื้อครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้ำ (Forklift Truck) ตำมค ำสั่ง
องค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
        - ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงฯ และคณะกรรมกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน 
(TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำฯ เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
         - แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้ำ (Forklift Truck) ตำมค ำสั่งองค์กำร
สะพำนปลำ ที่ ๒๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙       
        - ประกำศองค์กำรสะพำนปลำ เรื่อง ประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้ำ (Forklift Truck) 
เพ่ือใช้งำนที่สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม 
๒๕๕๙   
             - แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่สังเกตกำรณ์ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้ำ (Forklift Truck) ตำมค ำสั่ง
องค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 
- ประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรเสนอรำคำซื้อครุภัณฑ์รถยกไฟฟ้ำ (Forklift Truck) เพ่ือใช้งำนที่สะพำน
ปลำและท่ำเทียบเรือประมง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 
          - บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิด ำเนินโครงกำรฯ ด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน
๒๕๕๙ 
          - บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิด ำเนินกำรจัดส่งครุภัณฑ์ตำมหน่วยงำนสะพำนปลำและท่ำเทียบ
เรือประมง 
 
 
 
 

๕ 



 
กิจกรรม เป้าหมาย 

ทั้งปี 
หน่วยนับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
แผน/ 
ผล 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

         ๓) ประเภทรถเข็น (สแตนเลส) และโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ า (สแตนเลส) 
         - แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงครุภัณฑ์ประเภทรถเข็นสแตนเลสและโต๊ะคัดเลือก
สัตว์น้ ำ ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๑๘๕/  ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 
         - แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำ
จัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์รถเข็นสแตนเลสและโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ ำ ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ 
๑๙๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๕๙ 
         - แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดรำคำจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นสแตนเลสและโต๊ะคัดเลือกสัตว์
น้ ำ ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
        - ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงฯ และคณะกรรมกำรก ำหนดร่ำงขอบเขตของงำน 
(TOR) และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำฯ เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
          - แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับครุภัณฑ์รถเข็น (สแตนเลส) และโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ ำ 
(สแตนเลส) ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

- ประกำศองค์กำรสะพำนปลำ เรื่อง ประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์ (สแตนเลส) และโต๊ะ
คัดเลือกสัตว์น้ ำ (สแตนเลส) เพ่ือใช้งำนที่สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมงขององค์กำรสะพำน
ปลำ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙ 
          - แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่สังเกตกำรณ์ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถเข็น (สแตนเลส) และโต๊ะคัดเลือกสัตว์
น้ ำ (สแตนเลส) ตำมค ำสั่งองค์กำรสะพำนปลำ ที่ ๒๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 

- ประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรเสนอรำคำซื้อครุภัณฑ์รถเข็น (สแตนเลส) และโต๊ะคัดเลือกสัตว์
น้ ำเพื่อใช้งำนที่สะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ 

- บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิด ำเนินโครงกำรฯ ด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำ เมื่อวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๙ 
 

๖ 



 
กิจกรรม เป้าหมาย 

ทั้งปี 
หน่วยนับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
แผน/ 
ผล 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

      - บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิด ำเนินกำรจัดส่งครุภัณฑ์ตำมหน่วยงำนสะพำนปลำและท่ำเทียบ
เรือประมง 

● โครงกำรปรับปรุงสุขอนำมัยท่ำเทียบเรือประมงระนอง 
    - บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิด ำเนินโครงกำรฯ ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมงวดงำนที่ ๑๐ 
    - บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิด ำเนินโครงกำรฯ จัดส่งงวดงำนที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๐ 
    - บริษัทฯ ผู้ได้สิทธิด ำเนินโครงกำรฯ รับเงินค่ำก่อสร้ำงงวดงำนที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มกรำคม 
๒๕๖๐ 

 
 
 

๗ 


