
ล าดับ งบประมาณ แหล่งที่มา ระยะเวลาด าเนินการ ประเด็น ประเด็น ประเด็นยุทธศาสตร์

 (๑) แผนงาน/โครงการ (๒) จ านวน หน่วยนับ (๔) ของ ยุทธศาสตร์กระทรวงยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเกษตรและ

งบประมาณ (๖) (๗) (๘) สหกรณ์จังหวัด ผลการด าเนินงาน ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ

(๕) (๙)

       ผลผลิต

๑ โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง 20 แห่ง 90,000 2 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย ๑๐๐ ๘๙,๘๖๕.๘๐ 99.85

กิจกรรม จัดต้ังธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

๒ โครงการ พฒันาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 6 คร้ัง 62,400 2 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย ๑๐๐ ๖๒,๔๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

กิจกรรม ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

๓ โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร ๖๐ ราย 24,300 2 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย ๑๐๐ ๒๑,๘๓๘.๐๐ ๘๙.๘๗

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)

กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zonong by Agri-map)

4 โครงการ พฒันาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 6,100 2 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย 100 ๖,๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

กิจกรรม ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

5 โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ๕๐ ฟาร์ม 18,500 2 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย 100 ๑๖,๘๐๖.๐๑ 90.84

๖ โครงการ พฒันาเกษตรกรรมยั่งยืน ๒๐ ราย 63,000 2 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย ๑๐๐ ๔๕,๔๙๔.๐๐ ๗๒.๒๑

กิจการม พฒันาเกษตรอินทรีย์

๗ โครงการ พฒันาเกษตรปราดปร่ือง (Smart Farmer) ๒๐๐ ราย 45,000 2 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย ๑๐๐ ๔๔,๒๙๐.๐๐ 98.42

กิจกรรม พฒันาเกษตรสู่ Smart Farmer

๘ โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 393,000 2 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย ๑๐๐ ๓๘๘,๙๘๑.๔๖ 98.98

กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

๙ โครงการ พฒันาเกษตรกรรมยั่งยืน ๔๕๐ ราย 135,000 2 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย ๑๐๐ ๑๓๔,๗๙๔.๐๐ 99.85

กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่

แผนงาน

แบบ ตผจ. ๐๒

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจ าไตรมาสที ่4 ณ วันที ่๓0 กันยายน ๒๕๖2

ส านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
หน่วย : บาท

งาน/โครงการ (๑๐.๑)

เป้าหมาย (๓) ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน/โครงการ (๑๐)

งบประมาณ (๑๐.๒)



๑๐ โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 157,000 2 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย ๑๐๐ ๑๕๖,๓๗๒.๐๐ ๙๙.๖๐

กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

๑๑ โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์น้ าแบบลดต้นทุน 751,628 1 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย ๑๐๐ 751,628 100.00

๑๒ โครงการ ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์น้ าในพื้นที่แห้งแล้ง 554,496 1 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย ๑๐๐ 508,982 91.79

๑๓ โครงการ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตปลาแรดเชิงการค้า 853,756 1 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 เสร็จเรียบร้อย ๑๐๐ 787,906 92.29

รวม   แผนงาน   โครงการ 3,154,180 ๓,๐๑๕,๔๕๗.๒๗ 95.60

หมายเหตุ  - โครงการ หมายถึง จ านวนงาน/โครงการ

             - ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

                    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

                    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

                    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เพิม่ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม

                    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

             - จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ ๑. งบจังหวดั คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั และงบประมาณจังหวดัแบบบูรณาการ

                                                     ๒. งบปกติ คือ งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน

                                                     ๓. งบอื่นๆ คือ งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากลุ่มจังหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ


