
ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งที่มำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ
1 แผนงำน : ยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ

1.1 กิจกรรม พัฒนำคุณภำพสินค้ำประมงสู่มำตรฐำน 9,000             กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 2 100.00    240.00               2.67         
 - คัดเลือกรายชื่อส่งศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน ้าจืด เพื่อเข้าตรวจ
ประเมิน และออกใบรับรอง 20 ราย

 - คัดเลือกรายชื่อส่งศูนย์วิจัยและพฒันาประมง
น ้าจืดฯ

1.2 กิจกรรม สนับสนุนธนำคำรผลผลิตสัตว์น  ำฯ 15,000           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 2 2,173.00             14.49        
 1. ประชุมเพื่อจัดท้าแผนปฏิบัติงานของชุมชนในแหล่งน ้าเป้าหมาย
ประจ้าปีงบประมาณ 2563 1 ฉบับ

 1. ประชุมเพื่อจัดท้าแผนปฏิบัติงานของชุมชน
ในแหล่งน ้าเป้าหมายประจ้าปีงบประมาณ 2563

100.00    
 2. จัดท้าแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ 
ประจ้าปีงบประมาณ 2563 1 ครั ง

 2. จัดท้าแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการฯ ประจ้าปีงบประมาณ 2563 100.00    

 3. ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจ้าแหล่งน ้าอย่างต่อเนื่อง
10 ครั ง

 3. ติดตามการบริหารงานของธนาคารฯ ประจ้า
แหล่งน ้าอย่างต่อเนื่อง 50.00     

 4. รายงานผลจับและมูลค่าสัตว์น ้า 1 ครั ง  4. รายงานผลจับและมูลค่าสัตว์น ้า  -
1.3 กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้ำนกำรประมง 5,250             กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 2 2,620                 49.90        

 1. ส้ารวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร 21 ราย  1. ส้ารวจและประเมินฯ 100.00    
 2. ติดตามและประเมินผล 21 ราย  2. ติดตามและประเมินผล  -

1.4 กิจกรรม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 5,000             กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 2 270.00               5.40         
 1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 1,534 ราย  1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรฯ 50.00     
 2. ติดตาม และตรวจสอบข้อมูล 12 ครั ง  2. ติดตาม และตรวจสอบข้อมูล 50.00     

1.5 กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 74,000           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 2 48,771.00           65.91        
 1. ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร 48 แปลง  1. ส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร  -
 2. จัดท้าแผนพฒันารายแปลง 1 แปลง  2. จัดท้าแผนพฒันารายแปลง 100.00    
 3. พฒันาองค์ความรู้ 48 ราย  3. พฒันาองค์ความรู้ 100.00    
 5. ส่งเสริมการตลาด 1 แปลง  5. ส่งเสริมการตลาด 100.00    

 6. ติดตามและประเมินผล 12 ครั ง  6. ติดตามและประเมินผล 50.00     

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณข์องจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2563
รำยงำน ไตรมำสที่ 2  ณ  วันที่  31 มีนำคม 2563

 ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)



ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งที่มำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณข์องจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2563
รำยงำน ไตรมำสที่ 2  ณ  วันที่  31 มีนำคม 2563

 ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)

2 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก

2.1 กิจกรรม พัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer 15,300           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 1,440.00             9.41         

 1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อพฒันาสู่ Smart Farmer 50 ราย  1. เตรียมความพร้อมเกษตรกรฯ 100.00    

 2. ประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร 50 ราย  2. ประเมินความรู้/คุณสมบัติของเกษตรกร  -

 3. ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ 50 ราย  3. ถอดองค์ความรู้ฯ  -

 4. ติดตามประเมินผล 50 ราย  4. ติดตามประเมินผล  -

2.2 กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ 133,000          กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 43,598.00           32.78        
ประมง

 1. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 7 ศูนย์  1. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก 100.00    
 2. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.เครือข่าย (รายเก่า) 35 ศูนย์  2. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.เครือข่าย (ราย

เก่า)
40.00     

 3. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.รายใหม่ 7 ศูนย์  3. พฒันาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.รายใหม่  -
 4. พฒันาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง 7 ศูนย์  4. พฒันาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง 28.57     
 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 100 ราย :ศพก. 700 ราย  5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 100 ราย

 :ศพก.
28.57     

 6. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดฯ (field Day) 7 ครั ง  6. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดฯ (field Day) 28.57    
2.3 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพประมง 500,000          กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1  -  -

 1. คัดเลือกเกษตรโดยใช้ฐานข้อมูลพื นที่เป้าหมาย 200 ราย  1. คัดเลือกเกษตรโดยใช้ฐานข้อมูลฯ  -

 2. ชี แจงรายละเอียดการด้าเนินงานโครงการฯ 200 ราย  2. ชี แจงรายละเอียดการด้าเนินงานโครงการฯ  -

 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตใหเ้กษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 200 ราย  3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตใหเ้กษตรกรฯ  -
 4. ติดตามและใหค้้าแนะน้า 200 ราย  4. ติดตามและใหค้้าแนะน้า  -

2.4 กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้ำนกำรประมง 30,750           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1  -  -
 1. การบริหารจัดการในภาพรวม 4 กลุ่ม  1. การบริหารจัดการในภาพรวม 100        
 2. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านประมง 123 ราย  2. ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านประมง  -
 3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 123 ราย  3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  -

 4. การติดตามตรวจเย่ียมระดับจังหวัด (เกษตรกรปี 2563) 311 ราย  4. การติดตามตรวจเย่ียมระดับจังหวัด 
(เกษตรกรปี 2563)

 - 
 5. การติดตามตรวจเย่ียมระดับจังหวัด (รายเก่า ปี 2562) 123 ราย  5. การติดตามตรวจเย่ียมระดับจังหวัดฯ -



ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งที่มำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณข์องจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2563
รำยงำน ไตรมำสที่ 2  ณ  วันที่  31 มีนำคม 2563

 ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)

3 แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม

3.1

กิจกรรม โครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรประมงตำมพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี

390,700          กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 113,116.00         

 1. จัดตั งคณะกรรมการประมงโรงเรียน 40 แหง่  1. จัดตั งคณะกรรมการประมงโรงเรียน 100        
 2. อบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ 10 แหง่  2. อบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ 100.00    
 3. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้าในบ่อดิน พร้อมสนับสนุนปัจจัย 14 แหง่  3. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้าในบ่อดิน พร้อมสนับสนุน

ปัจจัย
 -

 4. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้าในบ่อคอนกรีต พร้อมสนับสนุนปัจจัย 3 แหง่  4. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้าในบ่อคอนกรีตฯ 33.33     
 5. สนับสนุนกระชังพร้อมพนัธ์ุสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 2 แหง่  5. สนับสนุนกระชังพร้อมพนัธ์ุสัตว์น ้าฯ  -
 6. สนับสนุนบ่อพลาสติก พร้อมปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้า 6 แหง่  6. สนับสนุนบ่อพลาสติกฯ 16.67     
 7. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้าในบ่อพลาสติก พร้อมปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้า 15 แหง่  7. ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้าในบ่อพลาสติกฯ  -

3.2 62,200           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 5,700.00        9.16    

 1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 20 ราย  1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีฯ 100        
 2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 20 ราย  2. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  -

3.3 กิจกรรม จัดตั งหมู่บ้ำนชำวไทยภูเขำ ตำมพระรำชเสำวนีย์  บ้ำนแม่
ส่วยอู อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

66,500           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1 11,675.00           17.56        
 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง 30 ราย  1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีฯ 100.00    
 2. ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 30 ราย  2. ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการเพาะเลี ยง

สัตว์น ้า
 -

3.4 กิจกรรม สืบสำนรักษำและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง 14,000           กรมประมง ต.ค.62-ก.ย.63 1  -  -

 1. ออกใหบ้ริการคลินิกฯ 4 ครั ง  1. ออกใหบ้ริการคลินิกฯ 1           
 2. เกษตรกรเข้ารับบริการ 125 ราย  2. เกษตรกรเข้ารับบริการ 25.60   

รวม   3   แผนงำน    13  กิจกรรม 1,320,700       229,603.00         17.38        

กิจกรรม พัฒนำพื นที่สูงแบบโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพื นที่เฉพำะ



ล ำดับที่    งบประมำณ   แหล่งที่มำ ระยะเวลำ ประเด็น ประเด็น
 (2)  (6) ของงบประมำณ ด ำเนินกำร ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์

(7) (8) กระทรวง (9) จังหวัด(10) ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ เบิกจ่ำย ร้อยละ

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน  งำน/ โครงกำร และงบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเกษตรและสหกรณข์องจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ประจ ำปี  2563
รำยงำน ไตรมำสที่ 2  ณ  วันที่  31 มีนำคม 2563

 ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ ำแนกงำน/โครงกำรตำมงบปกติ  (1)

แบบ ตผจ.03

หน่วย : บำท
เป้ำหมำย(5)

จ ำนวน หน่วยนับ

ผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน (10)
งำน/โครงกำร (10.1) งบประมำณ (10.2)แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร (3)


