
                               แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561             

ล ำดับที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ แหล่งท่ีมา ระยะเวลา ประเด็น
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ประเด็น

ยุทธศาสตร์

(1) (2) จ านวน หน่วยนับ (4) ของ ด าเนินการ ยุทธศาสตร์ จังหวัด(8) ด้านการเกษตร

งบประมาณ (6) กระทรวง และสหกรณ์ของ ผลการ ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ
(5) (7) จังหวัด(9) ด าเนินงาน

๑ โครงการ คลีนิคเกษตรเคล่ือนท่ี เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมย่อย ให้บริการคลีนิคเกษตร
เคล่ือนท่ีฯ

4/125 คร้ัง/ราย 20,000.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 1 244 195.20   20,000.00        100.00

 กิจกรรมย่อย เกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูน
สุขภาพ

20 ราย 21,960.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 1 20 100 21,960.00        100.00

๒ โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการ
ประมง

250 ราย 300,000.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 1 250 100 300,000.00      100.00

๓ โครงการประมงอาสา 30 ราย 55,160.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 1 30 100 55,160.00        100.00

๔
กิจกรรมหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

49 ราย 560,010.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 2 49 100 516,818.40      92.29

5
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้าน
การประมง

184 ราย 58,700.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 2 184 100 34,950.00        59.54

6
กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่ smart 
farmer

250 ราย 128,100.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 1 250 100 127,985.20      99.91

7
กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารผลผลิต
สัตว์น ้าแบบมีส่วนร่วม

1 แห่ง 34,500.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 4 1 100 33,954.90 98.42

8

โครงการ ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง

โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง  ( smart farmer )

โครงการ ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ประจ าไตรมาสท่ี…4..ณ วันท่ี…30....เดือน…กันยายน....พ.ศ....2561....
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมาย(3) ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน (10)
งาน/โครงการ(10.1)

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

งบประมาณ(10.2)

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านประมง
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง



ล ำดับที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ แหล่งท่ีมา ระยะเวลา ประเด็น
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ประเด็น

ยุทธศาสตร์

(1) (2) จ านวน หน่วยนับ (4) ของ ด าเนินการ ยุทธศาสตร์ จังหวัด(8) ด้านการเกษตร

งบประมาณ (6) กระทรวง และสหกรณ์ของ ผลการ ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ
(5) (7) จังหวัด(9) ด าเนินงาน

เป้าหมาย(3) ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน (10)
งาน/โครงการ(10.1) งบประมาณ(10.2)

กิจกรรมหลัก ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

160 แห่ง 862,800.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 1 160 100 861,937.56 99.90

9
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการเกษตร
เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

3,764   ราย 989,280.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 1 3,764             100 985,700.67 99.64

10
กิจกรรมหลัก ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง

163 ฟาร์ม 55,800.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 3 157 96.32 47,316.70 84.80

11
กิจกรรมหลัก จัดระเบียบการประมงให้
เป็นมาตรฐาน

315,300.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 4 302,376.80 95.90

กิจกรรมย่อยบริหารจัดการและควบคุม
การท้าประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย

95 คร้ัง

กิจกรรมย่อยออกมาตรการและ
ใบอนุญาตการจัดการด้านการประมง

90 ฉบับ 81 90.00

กิจกรรมย่อยก้ากับดูแล และติดตาม
สัตว์น ้าควบคุม

12
กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า

19,440 ราย 136,500.00 งบปกติ ต.ค.60-ก.ย.61 2 19,440 100.00 128,536.00      94.17

รวม 3 แผนงาน 12 โครงการ 3,538,110.00 3,436,696.23   

โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

โครงการ จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

โครงการ : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

โครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล


