
แบบ ผป03

ล ำดบัที่ งบประมำณ แหล่งทีม่ำของ ระยะเวลำ ประเดน็ยทุธศำสตร์ ประเดน็ยทุธศำสตร์
(2) จ ำนวน หน่วยนับ หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ (6) งบประมำณ(7) ด ำเนินกำร (8) กระทรวง (9) จังหวัด  (10)
1 แผนงำน : บรูณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตกำรเกษตร

1.1 กิจกรรม พัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงสู่มำตรฐำน 8,000           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2
 - คัดเลือกรายชื่อส่งศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน ้าจดื เพือ่เขา้
ตรวจประเมิน และออกใบรับรอง 20 ราย

1.2 กิจกรรม พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 18,000         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2
   1.คัดเลือกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมเกษตกรเพือ่เขา้รับ 50 ราย
การฝึกอบรม
   2.ประเมินความรู้และคุณสมบติั Smart Farmer 50 ราย

1.3 กิจกรรม สนับสนุนธนำคำรผลผลิตสัตว์น  ำฯ 40,000         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2
 1. จดัท้าแผนการด้าเนินงานประจา้แหล่งน ้าในป ี 2562 (จดั
กจิกรรม จบัสัตว์) 1 ฉบบั

 2. เตรียมแหล่งน ้าและท้าการเพิม่อาหารธรรมชาติ 1 ครั ง
 3. ติดตามการด้าเนินงานโครงการธนาคารฯ แหล่งน ้าเกา่ ป ี 2561

10 ครั ง

 4. จดัท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการฯ ประจา้ปขีองแหล่ง
น ้าเกา่ ป ี2561 1 ฉบบั

1.4 กิจกรรม ศูนยเ์รียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำ 126,000        กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2
ประมง
 1. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก .หลัก 7 ศูนย์
 2. พฒันาศูนยเ์ครือขา่ยด้านการประมงรายใหม่ (1:1) 7 ศูนย์
 3. พฒันาศูนยเ์รียนรู้ด้านการประมง 7 แหง่
 4. พฒันาศูนยเ์ครือขา่ยด้านการประมงรายเกา่ 4:1 28 แหง่
 5. ถา่ยทอดเทคโนโลยด้ีานการประมง 200 ราย :ศพก. 1,400 ราย

 6. จดักจิกรรมวนัถา่ยทอดฯ (field Day) 7 ครั ง

1.5 กิจกรรม ใหบ้ริกำรคลนิกเกษตรเคลื่อนที่ 2 ครั ง 8,000           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2

พื นทีด่ ำเนินกำร (5)

7 อ ำเภอ จ.แมฮ่อ่งสอน

บญัชงีำน/โครงกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณข์องจงัหวัดแมฮ่อ่งสอน  ประจ ำป ี 2562
สว่นรำชกำรระดบัจงัหวัดแมฮ่อ่งสอน
 จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ(1)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)
เปำ้หมำย (4)

7 อ ำเภอ จ.แมฮ่อ่งสอน

7 อ ำเภอ จ.แมฮ่อ่งสอน

7 อ ำเภอ จ.แมฮ่อ่งสอน

อ ำเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน



แบบ ผป03

ล ำดบัที่ งบประมำณ แหล่งทีม่ำของ ระยะเวลำ ประเดน็ยทุธศำสตร์ ประเดน็ยทุธศำสตร์
(2) จ ำนวน หน่วยนับ หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ (6) งบประมำณ(7) ด ำเนินกำร (8) กระทรวง (9) จังหวัด  (10)

พื นทีด่ ำเนินกำร (5)

บญัชงีำน/โครงกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณข์องจงัหวัดแมฮ่อ่งสอน  ประจ ำป ี 2562
สว่นรำชกำรระดบัจงัหวัดแมฮ่อ่งสอน
 จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ(1)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)
เปำ้หมำย (4)

1.6 กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 172,400        กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2
 1. ส้ารวจสภาวะเศรษฐกจิและสังคมเกษตรกร 1 แปลง

 2. จดัท้าแผนพฒันารายแปลง 1 แปลง

 3. พฒันาองค์ความรู้ 48 ราย

 5. ส่งเสริมการตลาด 1 แปลง

 6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิม่ 47 ราย

 7. ติดตามและประเมินผล 12 ครั ง

1.7 กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชงิรุกดำ้นกำรประมง 900             กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2
 1. ติดตามผลการด้าเนินงาน (สนง.ปจ.) 6 ราย

1.8 กิจกรรม สนับสนุนโครงกำรเกษตรทฤษฎใีหมด่ำ้นกำรประมง 78,180         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2
 1.ประเมินผลการแบง่กลุ่ม A B C 9 ราย
 2. ติดตามผลผลิตด้านประมง 81 ราย
 3. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏบิติัการหลักสูตรกลาง 9 ราบ

1.9 กิจกรรม โรงเรียนบำ้นเพียงหลวงในทลูกระหมอ่มหญงิ 34,480         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2
อุบลรัตนรำชกัญญำฯ

1. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า 1 แหง่
2. ฝึกอบรมด้านการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า 30 ราย
3. มอบปจัจยัการผลิต 1 แหง่
4. ติดตามใหค้้าแนะน้า 5 ครั ง

2 แผนงำน : บรูณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดจิิทลั
2.1 กิจกรรม ปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกรผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 5,100           กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 2

 1. การปรับปรุงขอ้มูลรายได้และลูกพนัธุท์ะเบยีนเกษตรกรผู้
เพาะเลี ยงสัตวน์ ้า 1,455 ราย

 2. การปรับปรุงขอ้มูลทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตวน์ ้าที่
หมดอายทุะเบยีน 385 ราย

อ ำเภอแมส่ะเรียง จ .แมฮ่อ่งสอน

อ ำเภอแมล่ำน้อย จ .แมฮ่อ่งสอน

7 อ ำเภอ จ.แมฮ่อ่งสอน

7 อ ำเภอ จ.แมฮ่อ่งสอน

7 อ ำเภอ จ.แมฮ่อ่งสอน



แบบ ผป03

ล ำดบัที่ งบประมำณ แหล่งทีม่ำของ ระยะเวลำ ประเดน็ยทุธศำสตร์ ประเดน็ยทุธศำสตร์
(2) จ ำนวน หน่วยนับ หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ (6) งบประมำณ(7) ด ำเนินกำร (8) กระทรวง (9) จังหวัด  (10)

พื นทีด่ ำเนินกำร (5)

บญัชงีำน/โครงกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณข์องจงัหวัดแมฮ่อ่งสอน  ประจ ำป ี 2562
สว่นรำชกำรระดบัจงัหวัดแมฮ่อ่งสอน
 จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ(1)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)
เปำ้หมำย (4)

3
แผนงำน : ยทุธศำสตร์สร้ำงควำมมัน่คงและลดควำมเหลื่อมล  ำ
ทำงดำ้นเศรษฐกิจลและสังคม

3.1
กิจกรรม โครงกำรสนับสนุนดำ้นกำรประมง ตำมพระรำชด ำริ  
สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 311,800        กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 3

 1. จดัตั งคณะกรรมการประมงโรงเรียน 38 แหง่
 2. อบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ 10 แหง่

 3. ติดตามใหค้้าแนะน้าส่งเสริม 38 ครั ง
 4. ปล่อยพนัธุสั์ตวน์ ้าในบอ่ดิน พร้อมสนับสนุนปจัจยั 12 แหง่
 5. ปล่อยพนัธุสั์ตวน์ ้าในบอ่คอนกรีต พร้อมสนับสนุนปจัจยั 3 แหง่
 6. สนับสนุนบอ่พลาสติก พร้อมปล่อยพนัธุสั์ตวน์ ้า 15 แหง่
 7. ปล่อยพนัธุสั์ตวน์ ้าในบอ่พลาสติก พร้อมปล่อยพนัธุสั์ตวน์ ้า

6 แหง่

 8. ปล่อยพนัธุสั์ตวน์ ้าในกระชังบก และ สนับสนุนประชังบก 2 แหง่

3.2
กิจกรรม ขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปญัหำในพื นทีป่ลูกฝ่ิน
อยำ่งยัง่ยนื 52,200         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 3

 1. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า 20 ราย

 2. มอบปจัจยัการผลิต 20 ราย

 3. ติดตามใหค้้าแนะน้าส่งเสริม 7 ครั ง

3.3
กิจกรรม จัดตั งหมูบ่ำ้นชำวไทยภเูขำ ตำมพระรำชเสำวนีย ์ 
บำ้นแมส่่วยอู อ ำเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่อ่งสอน เพ่ือควำมมัน่คง
ชำยแดน อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

50,900         กรมประมง ต.ค.61-ก.ย.62 3

 1. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า 30 ราย
 2. ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า 30 ราย
 3. มอบปจัจยัการผลิต 30 ราย
 4. ติดตามใหค้้าแนะน้า 10 ครั ง

รวม   3   แผนงำน    13  กิจกรรม 905,960        

อ ำเภอเมอืง จังหวัดแมฮ่อ่งสอน

7 อ ำเภอ จ.แมฮ่อ่งสอน

อ ำเภอปำย จังหวัดแมฮ่อ่งสอน



แบบ ผป03

ล ำดบัที่ งบประมำณ แหล่งทีม่ำของ ระยะเวลำ ประเดน็ยทุธศำสตร์ ประเดน็ยทุธศำสตร์
(2) จ ำนวน หน่วยนับ หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ (6) งบประมำณ(7) ด ำเนินกำร (8) กระทรวง (9) จังหวัด  (10)

พื นทีด่ ำเนินกำร (5)

บญัชงีำน/โครงกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำรดำ้นกำรเกษตรและสหกรณข์องจงัหวัดแมฮ่อ่งสอน  ประจ ำป ี 2562
สว่นรำชกำรระดบัจงัหวัดแมฮ่อ่งสอน
 จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกต ิ(1)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)
เปำ้หมำย (4)










