ขั้นตอนและกาหนดเวลาการปฏิบัติงานโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก ปี 2557

กิจกรรม
1. การเพิ่มผลผลิต
1.1 เปรียบเทียบผลการเลี้ยงปลาแปลงเพศแบบใช้วัคซีนกับไม่ใช้วัคซีน
ส่วนกลาง
- คัดเลือกศูนย์ทจี่ ะต้องดาเนินการฯ และแจ้งหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ (ชลบุรี กาญจนบุรี พะเยา
กาแพงเพชร หนองคาย และมุกดาหาร)
ส่วนภูมิภาค
- หน่วยงานทีไ่ ด้รับการคัดเลือกสารวจฟาร์ม/ปราชญ์ปลานิลเพือ่ เป็นจุดดาเนินการระดับฟาร์ม และ
รายงานผลการสารวจแก่ส่วนกลาง
- รายงานผลเก็บข้อมูลเปรียบเทียบผลการเลี้ยงปลาแปลงเพศแบบใช้วคั ซีนกับไม่ใช้วคั ซีนของศูนย์
และฟาร์ม/ปราชญ์ แก่ส่วนกลาง
- รายงานการเปรียบเทียบผลการเลี้ยงปลาแปลงเพศแบบใช้วคั ซีนกับไม่ใช้วคั ซีนของศูนย์ และฟาร์ม/
ปราชญ์
1.2 พัฒนาศูนย์กระจายลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ
ส่วนกลาง
- คัดเลือกศูนย์ทจี่ ะต้องดาเนินการพัฒนาศูนย์กระจายลูกพันธ์ปลานิลคุณภาพ และแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบ (นครสวรรค์ กาแพงเพชร สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล และนครศรีธรรมราช)
ส่วนภูมิภาค
- หน่วยงานทีไ่ ด้รับการคัดเลือกสารวจและคัดเลือกฟาร์มเพาะอนุบาลปลานิลเพือ่ เป็นศูนย์ผลิตพันธุ์
ปลาประจาหมู่บ้าน และรายงานผลการสารวจแก่ส่วนกลาง
- จัดอบรม เรื่อง การผลิตปลานิลแปลงเพศทีม่ ีคุณภาพ แก่เจ้าหน้าที่ และฟาร์มเพาะอนุบาลทีไ่ ด้รับ
การคัดเลือก และรายงานผลส่วนกลาง
- สนับสนุนความรู้ศูนย์กระจายลูกพันธ์ปลานิลคุณภาพ ตามความต้องการของฟาร์มเพาะอนุบาลที่
ได้รับการคัดเลือก
- จัดศึกษาดูงานฟาร์มเพาะอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิล และรายงานผลส่วนกลาง
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1.3 จัดตั้งหรือพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ส่วนภูมิภาค
- คัดเลือกเกษตรกรทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมการจัดตั้ง หรือพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลสู่วสิ าหกิจ
ชุมชนหน่วยงานละ 1 กลุ่ม ยกเว้นจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดเพชรบุรี 2 กลุ่ม และรายงานผล
ส่วนกลาง
1 และ 2
กลุ่ม
- จัดอบรม หรือกิจกรรมการพัฒนากลุ่มฯ และรายงานผลส่วนกลาง
1
ครั้ง
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน
2.1 พัฒนาความรู้ด้าน Good Aquaculture Practices (GAP) และ Safety Level (SL) แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล
ส่วนภูมิภาค
- ประสานสานักงานประมงจังหวัดเรื่องรายชื่อเกษตรกรทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้าน
24
ราย
Good Aquaculture Practices (GAP) และ Safety Level (SL) ปี 2557 หน่วยงานละ 24 ราย
และรายงานผลรายชื่อเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนกลาง
- สนับสนุนความรู้ด้าน Good Aquaculture Practices (GAP) และ Safety Level (SL) ตามความ
ต้องการของเกษตรกร
- จัดศึกษาดูงานให้เกษตรกรทีไ่ ด้รับการคัดเลือก(ดูงานฟาร์มทีม่ ีการผลิตได้มาตรฐาน GAP และ SL)
1
ครั้ง
และรายงานผลการศึกษาดูงานส่วนกลาง
3. การเพิ่มศักยภาพการตลาดในประเทศ
2
ครั้ง
ส่วนกลาง
3.1 เชื่อมโยงการผลิตการตลาด
2
ครั้ง
4. การเพิ่มศักยภาพการตลาดต่างประเทศ
2
ครั้ง
ส่วนกลาง
4.1 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้าปลานิลในตลาดต่างประเทศ
2
ครั้ง
5. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
5.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิล และความเคลื่อนไหวด้านการตลาด
ทัง้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์
ส่วนกลาง
- จัดส่งแบบฟอร์มสารวจข้อมูล ราคาปลานิล สถานการณ์การเลี้ยง
ส่วนภูมิภาค
- รายงานผลการสารวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม(ห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม)
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5.2 สารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล
ส่วนกลาง
- จัดส่งแบบฟอร์มสารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิล
ส่วนภูมิภาค
- รายงานผลการสารวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม(ห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม)
5.3 ศึกษาองค์ความรู้ฟาร์มตัวอย่างการเพิม่ ประสิทธิภาพ** เพือ่ ถ่ายทอดสู่เกษตรกร
ส่วนภูมิภาค
- คัดเลือกฟาร์มตัวอย่างทีม่ ีการดาเนินการเพิม่ ประสิทธิภาพ ในพืน้ ที่ หน่วยงานละ 1 ฟาร์ม
- เก็บข้อมูล/ศึกษาองค์ความรู้ขั้นตอนการเพิม่ ประสิทธิภาพของฟาร์มทีค่ ัดเลือก
- จัดทาวีดีทัศน์ขั้นตอนการเพิม่ ประสิทธิภาพของฟาร์มทีค่ ัดเลือก และจัดส่งส่วนกลาง
5.4 ประเมินพืน้ ทีก่ ารเลี้ยงปลานิล
ส่วนกลาง
- จัดส่งแบบประเมินพืน้ ทีก่ ารเลี้ยงปลานิล(แผนที่)
ส่วนภูมิภาค
- รายงานผลการประเมินพืน้ ทีก่ ารเลี้ยงปลานิล(แผนที่)
5.5 การสารวจสารวจแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิล
ส่วนกลาง
- จัดส่งแบบรายงานผลการสารวจข้อมูลการผลิตและจาหน่ายลูกพันธุ์ปลานิลให้ศูนย์วจิ ัยและพัฒนา
ประมงน้าจืด
ส่วนภูมิภาค
- รายงานผลการสารวจปริมาณการผลิต และจาหน่ายของลูกพันธุ์ปลานิลของแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิล
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** ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง กระบวนการดาเนินงาน ทีม่ ีลักษณะดังนี้
1. ประหยัด (Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources) และประหยัดเวลา (Time)
2. เสร็จทันตามกาหนดเวลา (Speed)
3. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทัง้ กระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า (Input) หรือวัตถุดิบ มีการคัดสรรอย่างดี มีกระบวนการดาเนินงาน กระบวนการผลิต (Process) ทีด่ ี และมีผลผลิต (Output) ทีด่ ี
การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการดาเนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงาน ซึ่งเป็นกระบวนการดาเนินงานทัง้ หมด

