
หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กจิกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน 18 ราย 6 อ าเภอ 17,000      งบปกติ ตค.62-กย.63 1
2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 250 ราย 8 อ าเภอ 54,000      งบปกติ ตค.62-กย.63 1
3 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมสนับสนุนธราคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม 1 แหง่ 8 หว้านค า ราษไีศล 285,000    งบปกติ ตค.62-กย.63 1
4 โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 22 อ าเภอ 22 อ าเภอ 561,000    งบปกติ ตค.62-กย.63 1

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  ..........  ...................
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แผนงานบรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

ผลผลิต................................................................................

แบบ ผป 02

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)

แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

 ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4)
ประเดน็ยุทธศาสตร์

จังหวัด
 (9)

งบประมาณ
(5)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ล าดบัที่
(1)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)



หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กจิกรรมส่งเสริมและบริหารจดัการการผลิตสินค้าประมง 22 22 อ าเภอ 298,160    งบปกติ ตค.62-กย.63 1
 - การด าเนินการจดทะเบยีนผู้ท าการประมง 8 คร้ัง
 - การจัดท าพิกัดเขตรักษาพื้นที่รักาพันธุสั์ตว์น้ า 14 แหง่
 - การก ากับ ดูแล การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าควบคุม 6 คร้ัง
 - ส ารวจสถิติด้านการประมง 22 อ าเภอ

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  ..........  ...................
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แบบ ผป 02
แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

  ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ล าดบัที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4)
งบประมาณ

(5)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)

แผนงานบรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
ผลผลิต................................................................................



หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2 แปลง 3 อ าเภอ 632,000    งบปกติ ตค.62-กย.63 1
7 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง(Zoning by Agri-Map) 130 ราย 6 อ าเภอ 52,900      งบปกติ ตค.62-กย.63 1
8 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 69 ราย 3 อ าเภอ 69,000      งบปกติ ตค.62-กย.63 1
9 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ด้านการประมง 1,017  ราย 22 อ าเภอ 338,100    งบปกติ ตค.62-กย.63 1

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  ..........  ...................
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แบบ ผป 02
แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

  ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ล าดบัที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4)
งบประมาณ

(5)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)

แผนงานบรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
ผลผลิต................................................................................



หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

10 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบยีนเกษตรกร

กิจกรรมปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 22       อ าเภอ 22 อ าเภอ 19,400      งบปกติ ตค.62-กย.63 1

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  ..........  ...................
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แบบ ผป 02
แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

  ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ล าดบัที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4)
งบประมาณ

(5)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)

แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกิจดิจิตัล
ผลผลิต................................................................................



หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

11 รายการค่าใช้จ่ายบคุลากราครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเปน็ระบบ

กิจกรรมบคุลากรภาครัฐด้านการประมง 1,261,800 งบปกติ ตค.62-กย.63

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  ..........  ...................
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แบบ ผป 02
แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ล าดบัที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4)
งบประมาณ

(5)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)

แผนงานบคุลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบคุลากราครัฐ พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเปน็ระบบ



หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

12 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

2         แหง่ 2 อ าเภอ 25,400      งบปกติ ตค.62-กย.63 1

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  ..........  ...................
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แบบ ผป 02
แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

  ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการสนับสนุนพฒันาเด็กเล็กและเยาวชนในถิน่
ทรุกันดารตารมพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผลผลิต................................................................................

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด

 (10)

ล าดบัที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)

เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4)
งบประมาณ

(5)



หน่วย : บาท

จ านวน หน่วยนับ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ

12 โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพื่อแก้ไขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร
2         แหง่ 2 อ าเภอ 132,500    งบปกติ ตค.62-กย.63 1

รวม  ....แผนงาน..........โครงการ  ..........  ..........  ...................
                  หมายเหต ุ         - โครงการ  หมายถงึ  จ านวนงาน/โครงการ

                                        -  ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อปุทาน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 บริหารจดัการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยั่งยนื

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

                                            -   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548  และ 2. งาน/โครงการตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั ปี 2548                         - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจงัหวดั คือ งบประมาณตามยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัและงบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ

                                     2. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

                                     3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผลผลิต................................................................................

กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพื่อแก้ไขปญัหาที่ดิน
ท ากินของเกษตรกร

แบบ ผป 02
แบบบญัชีงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563

  ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ล าดบัที่
(1)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)
เปา้หมาย (3) พ้ืนทีด่ าเนินการ (4) งบประมาณ

(5)

แหล่งทีม่าของ
งบประมาณ

(6)

ระยะเวลาด าเนินการ
(7)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวง

 (8)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
จังหวัด
 (9)

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ดา้นการเกษตรและ
สหกรณข์องจังหวัด


